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Povzetek  

 

Otroci s posebnimi potrebami danes lahko živijo dokaj normalno življenje. 

Zahvaljujoč sodelovanju strokovnjakov, pedagogov, odprtosti in sprejemljivosti 

staršev ter lažji dostopnosti sredstev, ki vse to omogočajo. Diplomsko delo je 

namenjeno ugotovitvi mnenj specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o vplivu 

družine na otroka s posebnimi potrebami. Rezultati raziskave so pokazali, da 

igra družina pomembno vlogo pri razvoju in funkcioniranju otrok s posebnimi 

potrebami. Rezultati uporabljenih anket so pokazali, da dejstvo iz kakšne 

družine otroci prihajajo, nima pretiranega vpliva. Slednje še posebej velja kar 

zadeva socialno-ekonomski status družine. Največ poudarka je predvsem na 

dobrem razumevanju, vzgoji, strpnosti, vlaganju truda in sodelovanju tako 

znotraj, kot zunaj družine. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepam, da znajo 

specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki so bili anketirani, zelo dobro opaziti in 

slediti vplivu družine in njihovih odnosov na razvoj otrok s posebnimi potrebami.  

Potrebno se je zavedati, da so vsi otroci nekaj posebnega, ne glede na to ali 

gre za otroka s posebnimi potrebami ali ne.  

 

 

 

Ključne besede:  

 otroci s posebnimi potrebami,  

 specialni in rehabilitacijski pedagogi, 

 integracija,  

 inkluzija,  

 individualiziran program,  

 socialno-ekonomski status,  

 rejniška družina. 
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SPECIAL EDUCATORS AND REHABILITATION PEDAGOGS OPINION ON 

THE FAMILY INFLUENCE ON CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

 

Abstract 

 

Thanks to the specialists, various types of education and rehabilitation 

programs life today can be easier for children with special needs. But yet all this 

could not be done without cooperation between children, their parents, 

educators and other specialists. For this relationship to work and bring pozitive 

results, they all have to have an open mind and be prepared for numerous 

sacrificies. My intention was to find out what kind of opinion do special 

educators and rehabilitation pedagogs have about influence on children with 

special needs. Results confirmed that family has important and strong influence 

on children with special needs. Family members have to be patient, 

understandable and tolerant. They also have to be prepared to make sacrifice. 

Results showed that special educators and rehabilitation pedagogs who were 

answering the questionnaires are able to detect and follow the impact family on 

children with special needs, especially in growing up period. 

We have to remember that either we deal with children with special needs or 

not, all children are special. 

 

 

 

Key Words: 

 children with special needs,  

 special educators and rehabilitation pedagogs, 

 intergation,  

 inclusion,  

 individualized program,     

 socio-economic status,  

 foster family. 
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UVOD 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti kakšno mnenje imajo učitelji o vplivu 

družine na otroka s posebnimi potrebami. V delu je predstavljen vpliv socialno-

ekonomskega statusa družine, število otrok v družini, okolje iz katerega otrok 

prihaja na funkcioniranje otroka znotraj in zunaj družinskega okolja. V njem je 

predstavljeno tudi kako otroci s posebnimi potrebami sprejemajo ljudi, okolje in 

predmete, ki so jim tuji.  

 

Teoretični del diplome, je namenjen predstavitvi nekaterih pojmov, ki so 

povezani z obravnavano tematiko. Predvsem kdo so otroci s posebnimi 

potrebami in kateri zakoni urejajo področje posebnih potreb. Opisane in 

opredeljene pa so tudi posamezne vrste in značilnosti posebnih potreb.  

 

V teoretičnem delu naloge so v enem izmed poglavij obravnavane razlike med 

otroci, ki prihajajo iz različnih tipov družin.  Na tem mestu je posebna pozornost 

namenjena predvsem socialnemu razvoju otrok s posebnimi potrebami. Družina 

je najpomembnejši vezni člen in igra pomembno vlogo pri otrokovem razvoju. 

Zato je to poglavje namenjeno kratki predstavitvi in opredelitvi njenega pomena 

in vloge pri socialnem razvoju otroka s posebnimi potrebami. Ta del je  

sestavljen (za boljše razumevanje) iz opisov in predstavitev posameznih 

značilnosti tipov družin. Osrednji pomen tega poglavja pa ima predvsem vloga 

staršev in ostalih članov družine.  

 

Pri izobraževanju otrok s posebnimi potrebami pa je poudarek predvsem na 

zanimanju kakšno so vloge učiteljev, sodelovanje učiteljev s starši otrok in vpliv 

šolskega okolja na razvoj otrokove socializacije. 

 

V raziskovalnem delu pa so prikazani rezultati na podlagi analize anket o 

mnenju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o vplivu družine na otroka s 

posebnimi potrebami. V okviru tega je izpostavljenih nekaj hipotez, ki jih bodo 

rezultati analize anket potrdili ali pa zavrnili.  
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1 TEORETIČNI DEL 

 

1.1 Otroci s posebnimi potrebami 

 

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 

slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja in otroci z motnjami vedenja in osebnosti.  

 

1.1.1 Kako prepoznati otroka s posebnimi potrebami? 

 

Otroka lahko od ostalih ločimo po njegovih lastnostih.Drugačnost razlikujemo po 

štirih kriterijih: 

 otrok izstopa iz širokega okvira običajnega, 

 obstajati morajo posebni, neobičajni razlogi oziroma vzroki, 

 ogrožen je nadaljnji psihosocialni  razvoj, 

 potrebno je posebno, strokovno obravnavanje. 

 

»Različni strokovnjaki in ljudje te otroke različno poimenujejo: prizadeti, 

defektni, subnormalni, moteni, deviantni, otroci z motnjami v razvoju, otroci z 

učnimi težavami in motnjami in otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 

potrebami. Vsi ti izrazi razen zadnjega te otroke bolj ali manj negativno 

označujejo in jih na ta način bremenijo, kot da so samo oni odgovorni za nastale 

motnje. Najbolj sodobno pojmovanje teh otrok uporablja inkluzivna šola, ki jim 

pravi otroci ali učenci, kot vsem drugim. S takšnim pojmovanjem se izognemo 

stigmatizaciji. Vsi otroci so nekaj posebnega« (Bratož, 2004). 

 

1.1.2 Moderna teorija in pojmovanje otrok s posebnimi potrebami 

 

Modernistična filozofija in teorija vzgoje in izobraževanja sta v preteklih 

desetletjih močno zaznamovali naše pojmovanje in odnos do otrok in 

mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Tako imenovani 

medicinski diskurz je posameznika prepoznaval skozi poškodbo, funkcionalno 
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nesposobnost in socialno oviranost. Usmerjeni smo bili v hibe, slabosti in 

nesposobnosti. Ker so ti ljudje bili drugačni, so seveda potrebovali drugačno 

vzgojo in izobraževanje in drugačne strokovnjake. Zaradi te usmerjenosti, smo 

uporabljali nazive, kot so prizadet, defekten ipd. Da se poišče ustrezen naziv pa 

so najprej začeli opozarjati »prizadeti« sami. Postmodernistična teorija pa se 

bori proti rabi označb, kot je »prizadetost«, kadar se z njimi označuje možnosti 

pri vzgoji in izobraževanju. Postmodernizem spreminja standarde in pomen 

pedagoških znanj ter vnaša moralne standarde kot sta etika skrbi in etika 

pravičnosti (Opara, 2006). 

 

1.2 Zakoni, ki urejajo področje otrok s posebnimi potrebami 

 

»Področje posebnih potreb je zajeto v Zakonu o osnovni šoli in v Zakonu o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Z zakonoma so jasneje opredeljene in 

priznane posebne potrebe, zaradi česar naj bi bila zagotovljena dodatna 

individualna ali skupinska strokovna pomoč glede na obseg posebnih potreb, 

omogočeno naj bi bilo prilagajanje metod in strategij učenja, pripomočkov in 

gradiv ter preverjanje in ocenjevanje znanja. Vendar to ni dovolj. Učitelje in 

starše je potrebno učiti ustreznega odzivanja, ravnanja in pomoči« (Černe, 

2006). 

 

1.2.1 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

 

Zakon je bi sprejet leta 2000 in opredeljuje kdo so otroci s posebnimi potrebami, 

njihovo vključitev, načine in oblike izvedbe v vzgojo in izobraževanje vzgoje ter 

še ostale točke s področja, ki zadevajo otroke s posebnimi potrebami. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP) ureja 

usmerjanje otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi 

vzgojno-izobraževalnimi potrebami ter določa načine in oblike izvajanja vzgoje 

in izobraževanja (1. člen ZUOPP). 
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Načela in cilji vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (4. člen 

ZUOPP): 

 enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok, 

 ohranjanje ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in 

duševnega razvoja, 

 vključevanje staršev v proces vzgoje in izobraževanja, 

 zagotovitev ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj 

posameznega otroka, 

 pravočasne usmeritve otroka v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, 

 organizacije vzgoje in izobraževanja naj bodo čim bližje kraju bivanja, 

 celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja, 

 individualiziranega pristopa, 

 kontinuiranosti programov vzgoje in izobraževanja, 

 interdisciplinarnosti. 

 

Otroci s posebnimi potrebami morajo biti vključeni v vzgojno-izobraževalne  

programe, in sicer glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje. 

Ti izobraževalni programi morajo biti prilagojeni tako, da otrokom zagotavljajo 

možnost pridobitve enakovrednega izobrazbenega standarda, kot ga 

zagotavljajo izobraževalni programi osnovnošolskega, srednjega, poklicnega in 

strokovnega izobraževanja.  

Otrokom se glede na njihovo stopnjo in vrsto primanjkljaja, oviro ali motnjo 

prilagodi organizacija in način izvedbe programa, v okviru tega pa se jim mora 

zagotoviti tudi dodatna strokovna pomoč. Prav tako se jim mora prilagoditi način 

preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka 

(6. in 7. členu ZUOPP). 

 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami poteka v (5. člen ZUOPP): 

 programih za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, 

 prilagojenih programih za predšolske otroke, 

 izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 
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 prilagojenih izobraževalnih programih, 

 posebnih programih vzgoje in izobraževanja in 

 vzgojnih programih. 

 

Otroci, ki jim ni mogoče zagotoviti vzgoje in izobraževanja v kraju njihovega 

bivališča, se lahko vključijo v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami, ali pa se oddajo v rejništvo. Komisija lahko v primeru 

posebnih okoliščin na željo staršev določi, da namesto oskrbe v zavodu ali 

rejniški družini zagotovi brezplačen prevoz otroka do kraja zavoda in nazaj (15. 

člen ZUOPP).  

Mnogokrat pa se pojavi  dilema, če je boljše izbrati izobraževanje v zasebnem 

zavodu ali celo na domu. Na predlog staršev lahko tako komisija usmeri otroka 

s posebnimi potrebami v program osnovnošolskega izobraževanja, ki se 

organizira na domu ali pa v zasebnem zavodu, ob predpostavki, da za to 

obstajajo utemeljeni razlogi ter da so zagotovljeni ustrezni pogoji (po 18. členu 

ZUOPP). 

 

Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v program vzgoje in 

izobraževanja 

 

Postopek se lahko začne na zahtevo staršev, mlajše polnoletne osebe, ki 

zahteva usmeritev zase ali pa na podlagi predlog vrtca, šole, zdravstvenega, 

socialnega ali drugega zavoda. Na podlagi dokumentacije, ki mora biti priložena 

zahtevi oziroma predlogu, morebitnega razgovora z vlagateljem in po potrebi 

tudi razgovora z otrokom ali pregledu otroka, poda komisija strokovno mnenje. 

Zatem Zavod izda odločbo o usmeritvi. Z izdano odločbo se določi o usmeritvi 

otroka s posebnimi potrebami program vzgoje in izobraževanja ali ugotovi da 

usmeritev ni potrebna. V skladu z dokončno odločbo so starši dolžni vključiti 

otroka v vrtec, šolo ali zavod v roku 15. dni od njene dokončnosti. Prav tako pa 

iz tega izhajajo obveznosti vrtca, šole, zavoda, ki mora v roku 15. dni od njene 

dokončnosti vključiti v program v katerega je otrok bil usmerjen (po 20.-28. člen 

ZUOPP).  
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Ko je otrok vključen v program, mora vrtec, šola oziroma zavod najkasneje v 

roku enega meseca izdelati individualiziran program vzgoje in izobraževanja. 

Pri pripravi programa sodelujejo tako starši otroka kot strokovna komisija, ki jo 

sestavljajo delavci vrtca, šole ali zavoda, ter drugi potrebni strokovni sodelavci. 

Individualiziran program mora strokovna skupina skozi leto prilagajati glede na 

napredek in razvoj otroka. S programom se določijo oblike dela na posameznih 

vzgojnih področjih, predmetih oziroma predmetnih področjih. Prav tako se 

določijo načini izvedbe dodatne strokovne pomoči (v kolikor je ta potrebna) in 

prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in 

ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka (28. in 29. člen 

ZUOPP). 

Poleg programov se mora otrokom s posebnimi potrebami, v vrtcu, šoli ali 

zavodu nuditi tudi individualna zdravstvena in druga obravnava v skladu s 

posebnimi predpisi. Ta se lahko izvaja tudi v svetovalnih centrih za otroke, 

mladostnike in starše, posvetovalnicah za starše, logopedskih, avdiopedagoških 

in drugih ambulantah (19. člen ZUOPP). 

 

1.2.2 Zakon o osnovni šoli 

 

Po 11. členu Zakona o osnovnih šolah (v nadaljevanju ZOsn) so otroci s 

posebnimi potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, 

gluhi in naglušni, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 

dolgotrajno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno 

izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja za 

učence z učnimi težavami in posebej nadarjene učence. Po tem zakonu morajo 

biti otrokom s posebnimi potrebami morajo zagotovljeni ustrezni pogoji za 

njihovo vzgojo in izobraževanje.  Ta člen tudi navaja, da imajo otroci, ki so 

usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, v prilagojene izobraževalne programe ali v posebne 

programe vzgoje in izobraževanja, pravico do individualiziranih programov 

vzgoje in izobraževanja. 
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V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se 

v prvem in drugem izobraževalnem obdobju osnovne šole znanje učencev 

ocenjuje z opisnimi ocenami, v tretjem izobraževalnem obdobju pa s številčnimi 

ocenami. V primeru da učenec pri posameznih predmetih prehaja v 

izobraževalni program osnovne šole, se njegovo znanje pri teh predmetih 

ocenjuje s številčnimi ocenami. V posebnem programu vzgoje in izobraževanja 

pa se napredek učencev ocenjuje z opisnimi ocenami (61. člen ZOsn).  

 

Na podlagi teh dveh zakonov in seveda Bele knjige o vzgoji in izobraževanju je 

razvidno, da se na tem področju nenehno in veliko dogaja. Čutiti in videti je 

voljo in pripravljenost za soočanje z izzivi, ki jih ponujajo koncepti, ki so 

namenjeni vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. Zaznati pa je 

tudi močno sistematično skrb za ustrezno obravnavo otrok s posebnimi 

potrebami na vseh področjih.  

 

Ostali zakoni in zakonski predpisi: 

 

 Ustava RS, 

 Zakon o vrtcih, 

 Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr) (Ur. l. RS 77/08), 

 Zakon o družbenem varstvu duševni in telesno prizadetih (Ur.l. SRS 

41/83),  

  Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS 3/07), 

 Pravilnik centrov za socialno delo o načinu izvajanja nalog šolskih uprav, 

ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

 Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših 

polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, 

 Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/03, 93/04, 97/05, 25/06), 

 Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi 

potrebami na domu (Ur. l. RS, št. 61/04), 

 Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s 

posebnimi potrebami  (Ur. l. RS, št. 25/06, 60/06, 8/08), 
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 Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo 

posebno nego in varstvo (Ur.l. RS št. 105/02, 107/04, 129/06, 55/09), 

  Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Ur.l. RS 

54/03, 93/04), 

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu 

dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami (U.l. RS 23/2007 16.3. 2007), 

 Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami (Ur.l. RS 8/08), 

 Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (Ur.l. RS 

54/03),  

  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku usmerjanja 

otrok s posebnimi potrebami (Ur.l. RS 93/04),  

 Pravilnik o določitvi območnih enot Zavoda Republike Slovenije za 

šolstvo za začasno izvajanje nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (U.l. RS št. 21/03, 107/04), 

 Konvencija o otrokovih pravicah. 

 

1.2.3 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju je zasnovala nov koncept za vzgojo in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, pravi temelji pa so bili postavljeni s 

šolskimi zakoni, sprejetimi leta 1996 (Opara, 2006).  

 

V beli knjigi je zapisano, da je potrebno povečati možnosti za varstvo, vzgojo in 

izobraževanje razvojno drugačnih otrok s posebnimi potrebami, dosledneje 

uveljaviti razne oblike in metode dela z njimi ter pospešiti njihovo integracijo v 

skupni sistem edukacije (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, 1995).  
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Opira se na Ustavo in Konvencijo o človekovih pravicah in upošteva stališča 

splošne Deklaracije o človekovih pravicah in načelo enakih možnosti. V njej je 

zapisano, da je treba vsakemu otroku z motnjami v razvoju omogočiti vključitev 

v enega izmed programov predšolske vzgoje v vrtcu ali pa zavodu vsaj dve leti 

preden začne obiskovati šolo. Knjiga zato predlaga ustanovitev razvojnih 

oddelkov, vključevanje otrok s posebnimi potrebami v skupine drugih otrok ter 

strokovno obravnavo na domu z možnostjo vključevanja v razvojne oddelke ali 

pridružitev in sodelovanje z drugimi skupinami otrok v vrtcih.  

 

Bela knjiga: 

 uvaja naziv otroci s posebnimi potrebami, 

 spodbuja večje vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne oblike 

vzgoje in izobraževanja, 

 nakazuje drugačno klasifikacijo otrok s posebnimi potrebami, 

 zahteva strokovno pomoč in sodelovanje specialnih pedagogov pri vzgoji 

in izobraževanju, 

 vzgojo in izobraževanje integrira v vsa ostala področja, 

 zagotavlja materialne in kadrovske pogoje, ki so potrebni za vključevanje 

otrok v vzgojo in izobraževanje. 

 

Poleg tega na področju vzgoje in izobraževanje predlaga: 

 razvojno-procesno razvrščanje otrok s posebnimi potrebami s pomočjo 

individualnih in individualiziranih programov, 

 izdelavo otrokovega individualnega letnega programa, 

 vključevanje staršev v vse stopnje načrtovanja, neposrednega dela z 

otroki ter evalvacije znanja, 

 ustrezno usposabljanje vzgojiteljev, učiteljev in defektologov. 

 

V novi Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju 2011 je področna strokovna skupina 

za načela o vzgoji in izobraževanju predstavila rešitve, ki so setavljena iz 

splošnih načel (štiri temeljna načela z obrazložitvami), skupnih ciljev vzgoje in 

izobraževanja (ki ga dopolnjujejo specifični cilji podorčij) in izzivov in strateških 

usmeritev, ki analitično interpretirajo izpostavljene splošne problematike vzgoje 
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in izobraževanja v Sloveniji in predlagajo temeljne strateške usmeritve 

(http://www.belaknjiga2011.si/pdf). 

 

V novi  Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju so predstavljene rešitve, ki se 

nanašajo na predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko vzgojo in 

izobraževanje (http://www.belaknjiga2011.si/pdf): 

 

 Za otroke v starosti do treh let predlagamo uvedbo skupine otrok, ki 

nadomesti vse druge skupine OPP, starih do treh let, z imenom: otroci s 

pomembnim odstopanjem od značilnega razvoja. Če je v tem obdobju 

motnja, ovira ali primanjkljaj (npr. slepota, gibalna oviranost, gluhota ipd.) že 

prepoznana, se ta tudi zapiše v odločbo o usmeritvi. 

 Uvede se novo skupino otrok: otroci z avtističnimi motnjami. 

 Poimenovanje vseh skupin OPP se poenoti tako, da ime na prvo mesto 

postavlja otroka. 

 Na ravni zakonodaje je bilo predlagano navajanje naslednjih skupin otrok s 

posebnimi potrebami: 

- na ravni predšolske vzgoje za otroke do treh let: otroci s pomembnim 

odstopanjem od  značilnega razvoja; kolikor je v tem obdobju motnja, 

ovira ali primanjkljaj (npr. slepota, gibalna oviranost, gluhota ipd.) že 

prepoznana, se tudi ta zapiše v odločbo o usmeritvi; 

- na ravni predšolske vzgoje za otroke od 3 do 6 let starosti: otroci s 

slepoto in slabovidnostjo, otroci z gluhoto in naglušnostjo, otroci z 

gibalno oviranostjo, otroci z dolgotrajno boleznijo, otroci z motnjami v 

duševnem razvoju ter otroci z avtističnimi motnjami; 

- na ravni osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja: otroci s 

primanjkljaji naposameznih področjih učenja, otroci s slepoto in  

slabovidnostjo, otroci z gluhoto in naglušnostjo, otroci z govorno 

jezikovno motnjo, otroci z gibalno oviranostjo, otroci z dolgotrajno 

boleznijo, otroci z motnjami v duševnem razvoju, otroci s čustvenimi 

in vedenjskimi motnjami ter otroci z avtističnimi motnjami. 
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1.3 Vrste posebnih potreb in njihove razvojne značilnosti  

 

1.3.1 Motnja v duševnem razvoju 

 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo znižano splošno ali specifično 

raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem 

in socialnem področju ter pomanjkanje veščin. To vse pa se odraža v neskladju 

med njihovo mentalno in kronološko starostjo. 

 

Otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi so otroci, pri katerih se kaže 

neharmonični razvoj in lahko v primeru vključitve v program prilagojenega 

izvajanja z dodatno strokovno pomočjo dosegajo minimalne standarde znanja. 

Glede na motnje v duševnem razvoju razlikujemo med otroci z lažjo, zmerno, 

težjo in zelo težko motnjo v duševnem razvoju. 

 

Lastnosti otrok iz posamezne skupine: 

 

a.) Otroci z lažjo duševno motnjo 

Ti otroci imajo znižane sposobnosti za učenje. Če znanje pridobivajo v 

prilagojenih pogojih učenja, lahko dosežejo minimalna šolska znanja, ki pa ne 

zagotavljajo pridobitve minimalnih standardov, ki so določeni s programi 

izobraževanja. Ob ustreznem šolanju teh otrok, se jih praviloma lahko usposobi 

za manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje. 

 

b.) Otorci z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

Njihove posamezne sposobnosti so različno razvite. Medtem ko pri šolskih 

učnih sposobnostih osvojijo le osnove branja, pisanja in računanja, lahko na 

drugih področjih, kot so likovno, glasbeno, gibalno usmerjena, dosežejo več. Ti 

otroci razumejo navodila drugih in so sposobni sodelovati v enostavnih 

pogovorih. Prav tako znajo izražati svoje želje, mnenja in potrebe. Samostojno 

znajo opraviti preprosta opravila, pri ostalih pa potrebujejo vodenje in različno 

stopnjo pomoči skozi celo življenje. Lahko se usposobijo za enostavna 

praktična dela, za povsem neodvisno socialno življenje pa le izjemoma.  
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c.) Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju 

Usposobijo se lahko za najenostavnejša opravila. Pri skrbi zase pogosto 

potrebujejo pomoč. Razumejo in odzivajo se na enostavna sporočila. Orientirajo 

se lahko v le v ožjem okolju, ampak pri tem potrebujejo varstvo. Otroci s težjo 

motnjo v duševnem razvoju imajo lahko težave pri gibanju in so zelo dovzetni 

za bolezni. 

 

d.) Otroci z zelo težko motnjo v duševnem razvoju 

Ti otroci se lahko usposobijo le za sodelovanje pri določenih aktivnostih. 

Potrebujejo stalno nego, pomoč, varstvo in vodenje. Omejeni so v gibanju, 

prisotne pa so tudi težke dodatne motnje, bolezni in obolenja. Otroci z zelo 

težko motnjo v duševnem razvoju težko ali pa sploh ne razumejo navodil. 

(http://www.zrss.si/pdf/UPP_kriteriji.pdf) 

 

1.3.2 Slepi in slabovidni 

 

Mednje sodijo vsi otroci, ki imajo okvaro vida, oči ali vidnega polja. Razlikujemo 

med različnimi stopnjami slabovidnosti in slepote. Slaboviden otrok ima ostrino 

vida od 0,30 do 0,10 oziroma ostrino vida od 0,10 do 0,05 ali zožitev vidnega 

polja na 20 stopinj ali manj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida. 

Glede na slabovidnost torej ločimo: 

 

a.) zmerno slabovidne otroke 

Otroci imajo od 10 do 30 odstotkov vida in se v šoli učijo po metodi za 

slabovidne. Hitrost dela pa je lahko tudi enaka ostalim otrokom. Nekateri 

izmed slabovidnih otrok vidijo tudi kaj piše na tabli. Slabovidni otroci 

potrebujejo posebna znanja o uporabi pripomočkov, ki jih potrebujejo. 

 

b.) težko slabovidne otroke 

Otroci imajo 5 do 9,9 odstotkov vida in uporabljajo preostali vid. Za učenje in 

branje potrebujejo učbenike in knjige v povečanem tisku. Pri učenju v šoli 

delajo po metodi za slabovidne, vendar so počasnejši. Kakšne prilagoditve 

otrok potrebuje, je odvisno od individualnih posebnosti glede na okvaro vida. 

Zelo pomembna je primerna osvetlitev prostora. Ti otroci imajo velike težave 
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pri rokovanju z majhnimi predmeti in opazovanjem oddaljenih predmetov in 

pojavov. Z ustrezno previdnostjo in obvladovanjem specifičnih znanj, so 

lahko usposobljeni za samostojno vsakdanje življenje.  

Slepi otroci pa imajo ostrino vida manj od 0,05 do 0,02 ali zoženost vidnega 

polja okrog fiksacijske točke na 5 do 10 stopinj, ne glede na ostrino vida 

oziroma imajo ostrino vida manj od 0,02 do zaznavanja svetlobe ali 

zoženost vidnega polja okrog fiksacijske točke do 5 stopinj ne glede na 

ostrino vida oziroma ostrino vida 0 (»amaurosis«). Glede na slepoto 

razlikujemo: 

 

a.) Slepe otroke z ostankom vida 

Otroci imajo 2 do 4 odstotkov vida in lahko z vidom prepoznavajo manjše 

objekte na enega do dveh metrov razdalje. Sistematično morajo razvijati 

poleg ostalih čutil tudi ostanke vida. Potrebujejo stalen in specializiran 

trening za vsakdanje življenje ter poleg učnih pripomočkov potrebujejo tudi 

pripomočke za slepe. Za dokaj neovirano gibanje potrebujejo primerno 

osvetlitev, kontraste in tako dalje. V šoli se učijo oziroma delajo po 

kombinirani metodi, berejo v glavnem braillovi pisavi (pisavi za slepe), s 

pomočjo raznih vrst povečal pa tudi vidno. 

 

b.) Slepe otroke z minimalnim ostankom vida 

Ti otroci vidijo sence, obrise večjih objektov (projekcija), predmete v velikosti 

prstov pa prepoznajo do razdalje 1 metra. V vsakdanjem življenju 

pridobivajo znanje in spretnosti na skoraj enak način kot popolnoma slepi 

otroci. Za orientacijo v vsakdanjem življenju potrebujejo specialni trening in 

učne ter ostale pripomočke za slepe. Pišejo v braillovi pisavi, medtem ko 

lahko berejo tudi močno povečane črke. Poleg razvijanja ostalih čutil morajo 

sistematično razvijati tudi ostanke vida. 

 

c.) Popolnoma slepe otroke 

S tujko popolno slepoto imenujemo »amaurosis«. Otroci morajo tako v 

vsakdanjem življenju kot pri učenju v šoli uporabljati vsa čutila. Omejeni so v 

aktivnem poseganju v okolje in temu posledično tudi raziskovanju okolja. Če 

so otroci ustrezno obravnavani, se lahko sčasoma v oblikovanju abstraktnih 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Gladović Višnja; diplomsko delo 

 19  

pojmov in drugih vidikih razvoja izenačijo s svojimi vrstniki. Za vsakdanje 

življenje potrebujejo specialni trening, prilagojene učne pripomočke in 

pripomočke za slepe. Pišejo in berejo v braillovi pisavi. 

(http://www.zrss.si/pdf/UPP_kriteriji.pdf) 

 

1.3.3 Gluhi in naglušni 

 

Gluhi in naglušni otroci imajo okvare, ki zajemajo ušesa, njune strukture in 

funkcije, ki so z njima povezane. Kriteriji po katerih ločimo med značilnostmi 

gluhih in naglušnih otrok so: 

 

a.) naglušni otroci 

Naglušni otroci imajo povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in 

2000 hercov (v nadaljevanju HZ). Otroci, katerih sluh je manj kot 91 

decibelov (v nadaljevanju dB) imajo resne težave pri poslušanju in pri 

govorni komunikaciji. Naglušnost pomeni zoženje slušnega polja in delno 

moti tudi govorno sporazumevanje. 

 

Glede na naglušnost razlikujemo: 

 Otroci z lažjo izgubo sluha (26-48 dB) 

Gre za težjo izgubo sluha na enem ušesu in lažjo ali pa je otrok brez 

izgube sluha na drugem ušesu. Lahko gre tudi za lažjo izgubo sluha 

na obeh ušesih, pri tem pa je prizadeto sporazumevanje in 

poslušanje govora. Prisotne pa so lahko tudi druge vrste prizadetosti, 

ki zadevajo poslušanje. Ti otroci imajo tudi težave pri orientaciji. 

 

 Otroci z zmerno izgubo sluha (41-55 dB) 

Lahko gre za obojestransko zmerno izgubo sluha, popolno izgubo 

sluha na enem ušesu, na drugem pa gre lahko za lažjo izgubo, ali pa 

je otrok brez izgube sluha na drugem ušesu. Lahko pa gre tudi za 

težko izgubo sluha na enem ušesu in za zmerno, lažjo ali pa je brez 

izgube sluha na drugem ušesu. Pri teh otrocih je prizadeto 

sporazumevanje, razumevanje in poslušanje govora. Lahko pride tudi 
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do prizadetosti v vedenju, pridobivanju znanja in prilagajanju okolja. 

Ovirani so pri orientaciji, vključevanju v družbo in telesni neodvisnosti. 

 

 Otroci s težjo izgubo sluha (56-70 dB): 

Otroci imajo težjo izgubo obojestransko izgubo sluha ali težko izgubo 

sluha na enem ušesu in težjo izgubo sluha na drugem ušesu. 

Prizadeto je sporazumevanje, razumevanje in poslušanje govora. Pri 

teh otrocih je lahko istočasno prizadeto tudi vedenje, pridobivanje 

znanja in prilagajanje okolju. Ovirani so tudi pri orientaciji, 

vključevanju v družbo in telesni neodvisnosti. 

 

 Otroci s težko izgubo sluha (71-90 dB): 

Imajo popolno izgubo sluha na enem ušesu in težko izgubo sluha na 

drugem. Lahko pa imajo tudi težko obojestransko izgubo sluha na 

obeh ušesih. Zaradi tega je prizadeto sporazumevanje, predvsem 

poslušanje in razumevanje govora. Pogosto jih spremlja tudi 

prizadetost vedenja in pridobivanja znanj, težave imajo v prilagajanju 

okolja v katerem se nahajajo. Ovirani so tudi v orientaciji, telesni 

neodvisnosti in imajo težave pri vključevanju v družbeno okolje. 

 

b.) Gluhi otroci 

Gluhi otroci imajo najtežjo obliko izgube sluha. Pri tej obliki ne pomaga tudi 

ojačevanje zvoka. Gre za povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 

in 2000 HZ, se pravi  

91 dB in več.  

 

Glede na gluhost ločimo: 

 Otroke z najtežjo izgubo sluha (91 dB in več): 

Ti otroci niso sposobni slišati in razumeti govora. Tudi s slušnim 

aparatom ne morejo v celoti sprejemati govora. Prisotna je 

prizadetost sporazumevanja, razumevanja in poslušanja govora ter 

druge oblike prizadetosti, ki zadevajo poslušanje. Vse to pa 

spremljajo še motnje vedenja, orientacije v času in prostoru, 

prilagajanje v okolju in pridobivanje znanj. 
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 Otroke s popolno izgubo sluha: 

Otroci ne ločijo niti dveh jakosti zvoka, ne frekvenc, niso sposobni 

slišati ali razumeti govora, tudi če je ta ojačan. Ne morejo sprejemati 

govora tudi s slušnim aparatom. Prizadeto je sporazumevanje, 

razumevanje in poslušanje govora ter vse ostale vrste prizadetosti 

poslušanja. Prisotne so tudi motnje vedenja, orientacije v času in 

prostoru, prilagajanje vedenja okoliščinam in pridobivanje znanj, 

imajo tudi težave pri vključevanju v družbo. 

(http://www.zrss.si/pdf/UPP_kriteriji.pdf). 

 

1.3.4 Otroci z govorno jezikovnimi motnjami 

 

Otroci imajo motnje pri usvajanju, razumevanju in govornem izražanju, ki so 

posledica izgube sluha. Te motnje se kažejo v razumevanju govora in govorno-

jezikovnem izražanju, in sicer, vse od poplne nerazvitosti do blagega 

zaostajanja. Motnje razumevanja, procesiranja, strukturiranja in izražanja se 

kažejo v neskladju med besednimi in nebesednimi sposobnostmi. Sekundarno 

se motnje v govorno-jezikovnem sporazumevanju kažejo tudi na področju 

branja in pisanja ter pri učenju nasploh. Funkcionalno znanje branja in pisanja 

je lahko prizadeto od blagega zaostajanja do nepismenosti. Poznamo različne 

stopnje govorno-jezikovnih motenj, te so: 

 

a.) Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Njihovo sporazumevanje odstopa od povprečja kronološko enako starih 

otrok, in sicer na enem od področij. Lahko je to pri izgovorjavi, strukturi ali pa 

semantiki besed in besednih zvez. Lahko so sposobni uporabljati zahtevno 

multimodalno nadomestno ali dopolnilno komunikacijo. Z njeno uporabo se 

lahko otroci uspešno sporazumevajo, pridobivajo in izražajo znanje o sebi in 

svetu okoli sebe. Z ustrezno prilagoditvijo so sposobni tudi pisnega 

komuniciranja. 
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b.) Otroci z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Oviranost na področju govorno-jezikovnega sporazumevanja preprečuje 

uspešno komunikacijo z okolico. Zaostanek se kaže na vseh področjih: 

izgovorjavi, morfologiji, semantiki in sintaksi. Otroci so sicer lahko sposobni 

uporabljati multimodalno in dopolnilno komunikacijo, pisna komunikacija pa 

je omejena. 

 

c.) Otroci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Sporazumevanje otrok je zelo omejeno, vezano je na osebe iz ožje okolice. 

Potrebujejo stalno vodenje in različne stopnje pomoči. Sposobni so 

uporabljati le enostavno multimodalno in dopolnilno komunikacijo, s katero 

se sporazumevajo z osebami v ožjem krogu. 

 

d.) Otroci stežkimi govorno-jezikovnimi motnjamiI 

Odzivajo se le na situacijo, za sporazumevanje pa uporabljajo je govorico 

telesa. Uporaba nadomestne in dopolnilne komunikacije je omejena na 

ponavljajoče situacije in zadovoljevanje le najenostavejših potreb. Za lažje 

komuniciranje se uporablja konkretne predmete. 

(http://www.zrss.si/pdf/UPP_kriteriji.pdf) 

 

1.3.5 Gibalno ovirani otroci 

 

Gibalno ovirani otroci imajo prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe 

gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost se 

odraža v obliki funkcionalnih in gibalnih motenj. Glede na gibalno oviranost 

ločimo med: 

 

a.) Otroki z lažjimi gibalnimi ovirami 

Otrokom te motnje gibov povzročajo lažjo funkcionalno motenost. Hodijo 

samostojno tudi izven prostorov, imajo pa težave pri teku in daljši hoji po 

neravnem terenu. Samostojni so tudi pri vseh opravilih, razen tistih, ki 

zahtevajo spretnost rok. Potrebujejo le manjše prilagoditve in niso odvisni od 

pripomočkov. Pri učenju v šoli ne potrebujejo fizične pomoči, le pri nekaterih 
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oblikah dela potrebujejo razne pripomočke: posebej prilagojena miza ali stol, 

orodja, posebna pisala. 

 

b.) Otroki z zmernimi gibalnimi ovirami 

Te motnje povzročajo zmerno funkcionalno oviranost. Otroci sicer 

samostojno hodijo znotraj prostorov ali na krajše razdalje. Pri hoji so jim v 

pomoč razni pripomočki, kot so bergle, ortoze, posebni čevlji. Imajo težave 

oziroma so počasnejši pri hoji po neravnem terenu in stopnicah, kjer 

potrebujejo tudi nadzor ali ograjo za oprijemanje. Za srednje ali daljše 

razdalje uporabljajo prilagojeno kolo, voziček na ročni pogon ali pa pomoč 

druge osebe. Motorika rok pri spretnejših opravilih je lahko zmerno motena. 

Za opravljanje dnevnih opravil potrebujejo razne pripomočke in prilagoditve. 

Lahko je prisotna tudi motnja kontrole sfinktrov, ki jo obvladujejo otroci sami 

ali pa je pod nadzorom. Pri opravljanju šolskega dela potrebujejo občasno 

fizično pomoč druge osebe. 

 

c.) Otroki s težjimi gibalnimi ovirami 

Otroci imajo motnje gibov, ki povzročajo težjo funkcionalno oviranost. Na 

krajše razdalje sicer hodijo samostojno, čeprav hoja brez pripomočkov na 

kratke razdalje ni funkcionalna. Del dneva lahko pri hoji na kratke razdalje 

uporabljajo ortoze ali hoduljo. Za večji del gibanja tako zunaj kot znotraj 

prostorov potrebujejo voziček, zunaj pa tudi prilagojeno kolo ali pomoč druge 

osebe. Hoje po stopnicah niso sposobni. Fina motorika je motena in ovira 

dobro funkcijo rok. Pri opravljanju dnevnih opravil potrebujejo stalno pomoč 

drugih. Morebitne motnje sfinktrov zahtevajo iztiskanje mehurja ali 

samokateterizacijo. Pri učenju in delu v šoli potrebujejo tudi fizično pomoč. 

 

d.) Otroci s težkimi gibalnimi ovirami 

Motnje gibov otrok so zelo motene in povzročajo popolno funkcionalno 

odvisnost. Niso sposobni samostojnega gibanja, lahko pa delno 

samostojnost dosežejo pri gibanju z električnim vozičkom. Za sedenje 

potrebujejo posebej prilagojene pripomočke. Imajo zelo malo funkcionalnih 

gibov rok. Pri hranjenju je včasih potrebna posebna prilagoditev oziroma 

uporaba sonde za hranjenje, lahko pa se delno hranijo tudi sami. V vseh 
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dnevnih opravilih so odvisni od tuje pomoči. Morebitna motnja sfinktrov je 

težje oblike in zahteva urejanje s pomočjo druge osebe. Stala fizična pomoč 

je prav tako potrebna pri izvajanju dela v šoli.  

(http://www.zrss.si/pdf/UPP_kriteriji.pdf) 

 

1.3.6 Dolgotrajno bolni otroci 

 

Gre za otroke ki trpijo za dolgotrajnimi in kroničnimi motnjami ter boleznimi, ki 

jih ovirajo pri šolskem delu. Pod pojmom dolgotrajna bolezen razumemo vsako 

tisto bolezen, ki ne izzveni v treh mesecih. Med dolgotrajne bolezni sodijo 

kardiološke, endokrinološke, gastroenterološke, alergološke, revmatološke, 

nefrološke, pulmološke, onkološke, hematološke bolezni, psihološke in 

nevrološke bolezni kot je na primer epilepsija, avtoimune motnje in motnje 

prehranjevanja (http://www.zrss.si/pdf/UPP_kriteriji.pdf). 

 

1.3.7 Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

 

To so otroci, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj v delovanju 

centralnega živčnega sistema pojavljajo zaostanki v razvoju. Ti zaostanki so 

povezani s pozornostjo, pomnenjem, mišljenjem, koordinacijo, komunikacijo, z 

razvojem socialnih sposobnosti in emocionalnim dozorevanjem. Pojavljajo se 

izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in računanju. Primanjkljaji lahko 

trajajo tudi celo življenje in lahko vplivajo tako na učenje kot na vedenje.  

 

Otroci s primanjkljaji na področju učenja so le tisti otroci, pri katerih so se 

izrazite učne težave pokazale že v dosedanjem šolanju in jih ni bilo mogoče 

odpraviti kljub prilagoditvam metod in oblik dela oziroma vključevanjem v 

dopolnilni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči, ki jih mora šola 

s skladu s tretjim odstavkom 12. in 24. člena Zakona o osnovni šoli tako, da 

otrok kljub vsej pomoči pri posameznem predmetu ali več predmetih ni dosegel 

minimalnega standarda znanja (http://www.zrss.si/pdf/UPP_kriteriji.pdf). 
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1.3.8 Otroci z motnjami vedenja in osebnosti 

 

To so otroci z disocialnim vedenjem, ki je intenzivno, ponavljajoče in trajnejše 

ter se kaže predvsem v neuspešni socialni integraciji. Disocialno vedenje je 

lahko zunanje ali notranje. Simptomi disocialnega vedenja so: agresivno, 

avtoagresivno vedenje, uživanje alkohola in mamil, uničevanje tuje lastnine, 

pobegi od doma, čustvene motnje.  

Za motnje vedenja in osebnosti gre le v primerih, ko dosedanje delo šolske 

svetovalne službe in drugih strokovnih delavcev z otroki, socialno skupino in 

seveda družino ne vodi do zmanjšanja opisanih težav. Kljub temu pa je treba 

opozoriti, da se nekatera omenjena stanja in vzorci kažejo že zelo zgodaj v 

otroštvu, diagnoza osebnostne motnje se dokončno postavi takrat, ko se 

zaključi otrokov osebnostni razvoj (http://www.zrss.si/pdf/UPP_kriteriji.pdf). 

 

1.3.9 Nadarjeni otroci 

 

Nadarjeni otroci niso neka homogena skupina, ampak se nadarjenost kaže v 

različnih oblikah in obsegih. Zato v strokovni literaturi tudi ne najdemo enotne 

definicije o nadarjenosti. Najbolj razširjena je definicija, ki je zapisana v 

ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978. Po tej definiciji so 

nadarjeni in talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski 

stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na 

intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali 

umetniškem področju ter otroci, ki poleg rednega šolskega programa 

potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti. Ta definicija torej 

poudarja, da mednje štejemo tako tiste otroke z dejanskimi visokimi dosežki, kot 

tudi tiste s potencialnimi zmožnostmi za take dosežke, in sicer na naslednjih 

področjih:  

 splošna intelektualna sposobnost, 

 specifična akademska zmožnost, 

 kreativno ali produktno mišljenje, 

 sposobnost vodenja, 

 sposobnost vizualnih in izvajalskih umetnosti. 
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Raziskave so pokazale, da imajo nadarjeni učenci nakatere osebnostne 

lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih ali pa so pri nadarjenih učencih 

bolj razvite. Te osebnostne lastnosti se nanašajo na različna področja, kot so 

miselno-spoznavno (dober spomin, nenavadna domišljija, natančnost 

opazovanja), učno-storilnostno (široka razgledanost, hitro branje, visoka učna 

uspešnost, bogato besedišče, uspešnost v glasbi, plesu, risanju), motivacijsko 

(vztrajnost, uživanje v visokih dosežkih, radovednost, potreba po doseganju 

odličnosti) in socialno-čustveno (močno razvit občutek za pravičnost, 

nekonformizem, neodvisnost in samostojnost, empatičnost). Pri nadarjenih 

učencih se poogosto pojavljajo značilnosti oziroma ovire pri šolskem delu. 

Mednje sodijo: nezaiteresiranost, strah, nizka samopodoba, nesposobnost 

opravljanje skupinskega dela, nizka stopnja motiviranosti, slaba pozornost, 

hiperaktivnost, čustvena in socialna nezrelost. Vse te lastnosti pedagogom 

lahko onemogočajo odkrivanje nadarjenih otrok zato je treba nanje biti še 

posebej pozoren. Tudi pri tem delu je potrebno sodelovanje vseh pedagoških 

delavcev, šolske svetovalne službe in po potrebi tudi strokovnjakov. Odkrivanje 

nadarjenih se mora začeti že zelo zgodaj. Delo z nadarjenimi pa naj poteka v 

prvi triadi v oblikah notranje diferenciacije pouka, v drugi triadi v oblikah notranje 

in fleksibilne diferenciacije, v tretji pa poleg teh oblik tudi v oblikah delne 

zunanje diferenciacije (Žagar et al., 1999). 

 

1.4 Otroci s posebnimi potrebami v družinskem okolju in 

zunaj njega 

 

Ne samo otroci, ampak vsi ljudje se najbolje počutimo v okolju ki nam je 

poznano okolje v katerem smo lahko to kar smo in se nam ni treba pretvarjati. 

To pa še posebej velja za otroke s posebnimi potrebami. Ti so pogosto zelo 

navezani na svoje starše, skrbnike oziroma ljudi, ki jih najbolje poznajo. 

Potrebujejo veliko več časa da se privadijo na vse kar je novo, drugačno in tuje. 

Spremembe lahko nanje vplivajo zelo negativno, zato jih je potrebno nanje 

navajati postopoma. Pojavljajo se mnoga vprašanja, glede vzgoje, 

izobraževanja, odraščanja in  vključevanja v socialno okolje, družbo. Zelo 

pomembno je, da se starši oziroma skrbniki zavedajo, da imajo v družini otroka 
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s posebnimi potrebami. Potrebne so številne spremembe, tako v načinu 

življenja kot v prilagoditvi bivalnega okolja. Za marsikatere starše je to zelo 

stresno obdobje (vsaj na začetku). Številni starši, ki imajo otroka s posebnimi 

potrebami, povedo, da se je njihovo življenje obrnilo na glavo. Zato je izjemnega 

pomena pomoč strokovnjakov, ki jim pomagajo pri svetovanju, učenju in jim s 

tem omogočajo, da lažje sprejmejo in vzgajajo otroka s posebnimi potrebami. 

Pri vzgoji je poleg znanja s področja posebnih potreb, nujno potrebno tudi 

medsebojno sodelovanje, komuniciranje ter timsko delo. Prav timsko delo je 

tisto, ki je najuspešnejše in nudi kakovostne programe. Le skupni cilji in pot do 

uresničitve teh ciljev omogočajo tako strokovnjakom kot tudi staršem, da pridejo 

do ustreznih in pravih rešitev. Pomembni sta tako integracija kot inkluzija, ki 

govorita o združevanju, povezovanju in vključevanju otrok, strokovnjakov, 

staršev, njihovih načinov dela, opravljanju nalog ter uporabi pripomočkov, 

potrebnih pri vzgoji otrok s posebnimi potrebami. 

 

1.4.1 Družinsko okolje otroka s posebnimi potrebami 

 

Domače učno okolje je otrokovo prvo in najbolj ključno učno okolje. V grobem 

ga lahko razdelimo na fizično učno okolje, kjer se otrok v krogu lastnega doma 

posveča šolskim obveznostim (soba, delovna miza, ustrezna opremljenost za 

učenje, ustreznost barv in osvetljenosti, odsotnost motečih zvokov in drugih 

dejavnikov, ki odvračajo učenčevo pozornost od učenja, spodbude in 

motivacijske misli ter seznam učenčevih želja, šolskih ciljev in pa zbrani dokazi 

učenčevih dosežkov na različnih izvenšolskih področnih dejavnosti) ter odnose 

v učenčevi družini, predvsem staršev do učenca samega. Starši otroka s 

posebni potrebami naj bodo kar se da ljubeči, razumevajoči in spodbudni do 

njegovega učenja,saj so njegovi prvi učitelji, vzorniki in partnerji pri osvajanju 

prvih znanj in spretnosti. Starši najbolje poznajo poznavalci svojega otroka, ga 

doživljajo celostno, dobro poznajo njegove talente in šibke lastnosti. Starši si 

vedno prizadevajo za kar najboljšo vzgojo svojega otroka, ki jo premorejo, 

skladno s svojim znanjem o vzgoji, izkušnjami in občutkom za delo z otroki ter 

končno refleksijo in pozitivnimi spremembami vzgojnega stila svojih staršev, ki 

so ga bili sami deležni.  
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Učenci z učnimi težavami potrebujejo še bolj aktivno vlogo staršev tekom 

svojega odraščanja od svojih vrstnikov, saj zahtevajo več razumevanja in več 

spodbude ter motivacije za uspešno spopadanje z vsakodnevnimi težavami. 

Potrebujejo tudi več konkretne pomoči na poti učenja samostojnejšega 

opravljanja (šolskih) nalog ter vsakodnevno vadbo spretnosti, ki jim omogoča 

večjo lastno aktivnost pri partnerskem sodelovanju, tako v skupini svojih 

vrstnikov, kot tudi kasneje pri šolskem delu. 

 

Starši otrok s posebnimi potrebami se pogosto znajdejo v čustvenih stiskah, saj 

se ob soočenju  s težavami sprožijo različni in mešani občutki (šok, zanikanje, 

žalost, razočaranje, depresija, jeza, zanikanje, krivda, nezaupanje). Včasih se 

tudi zgodi, da straši otroka s posebnimi potrebami težje sprejmejo ali pa se 

enostavno ne morejo sprijazniti, da je njihov otrok drugačen. V teh primerih je 

zato pomembna vključitev raznih strokovnjakov in institucij, ki staršem 

pomagajo da lažje premostijo težave s katerimi se soočajo. Zelo kritično tako za 

starše kot za otroka je obdobje prehoda v šolo. Takrat je še posebej potrebno 

tesno sodelovanje med straši oziroma skrbniki, ključnega pomena je partnersko 

sodelovanje. Starši s svojim poznavanjem otroka na eni in učitelji s strokovnim 

znanjem na drugi strani tvorijo komplementarni odnos pomoči (Jereb, 2010). 

 

Vpliv staršev na šolske dosežke otrok (Nelson, 1996):  

 otrokovi prvi in najvplivnejši učitelji so starši, 

 otrokove predstave o šolanju in njihov vpliv na njihovo šolanje se 

začne s starši, 

 najpomembnejša aktivnost za dobro utrjeno znanje in kasnejši 

šolski uspeh je glasno branje z otrokom, 

 starši imajo največ nadzora nad otrokovim izostajanjem od pouka, 

različnimi otrokovimi revijami in čtivi doma, dostopom do interneta 

in gledanjem televizije, 

 kaj družina dela z otrokom je pomembnejše od izobrazbe staršev 

in dogodkov družine. 
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Za učinkovito medsebojno delovanje je potrebno vzpostaviti enakovreden 

partnerski odnos s straši, pozitivna naravnanost, osebni stik z učenci in starši, 

nenehno spodbujanje in pogostejše obveščanje staršev oziroma skrbnikov, 

čimprejšnje ukrepanje in razreševanje problemskih in drugih situacij, odprtost in 

odkritost, nepristranskost, brez obsojanja otrok in staršev. 

 

1.4.2 Splošne značilnosti družin 

 

Osnovna enota človeške družbe je družina. Družina je skupina, ki združuje vsaj 

dve generaciji ljudi, staršev in otrok. Gre za skupnost članov, ki jih skupaj 

povezujejo bivanje, prijateljske in/ali sorodstvene vezi.  

Murdock družino opredeljuje kot »družbeno skupino, za katero je značilno 

skupno bivanje, ekonomsko sodelovanje in reprodukcija. Vključuje odrasle obeh 

spolov, med katerimi najmanj dva vzdržujeta družbeno priznano seksualno 

razmerje in enega ali več otrok, lastnih ali posvojenih, ki živijo skupaj« 

(Haralambos in Holborn, 1999).  

Seveda pa je potrebno vzeti na znanje, da različne kulture poznajo različne 

oblike družin. Tako poznamo pa tudi enostarševske/samohranilske družine, 

homoseksualne skupnosti z otroci in družine, ki jih sestavljajo samo otroci.  

Glede funkcije oziroma vloge, ki jo ima družina lahko zapišemo, da je družina 

nekoč zadovoljevala večino potreb svojih članov, danes pa je že izgubila mnogo 

teh funkcij saj so te prešle na posamezne institucije (vrtci, šole, podjetja, 

zdravstvene ustanove in druge). Najpomembnejšo vlogo ima družina pri 

socializaciji v otrokovem zgodnjem otroštvu, saj se v tem obdobju strukturira in 

oblikuje  njegova osebnost. 

Funkcije družine lahko razdelimo na (Zupančič, 2009): 

 psihološke, 

 ekonomske in 

 sociološko-kulturne. 
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1.4.2.1 Tipi družin 

 

Patriarhalne in matrifokalne oziroma matriarhalne družine 

 

Patriarhalna družina je tista v kateri ima najpomembnejšo vlogo moški, 

matrifokalna pa je tista, kjer ta vloga pripada ženski. Bistveno pri tem je, da ne 

glede na to za katero obliko gre, se navadno ključna osebnost v družini določa 

glede na ekonomsko vlogo v družbi. 

 

Patrilinearne in matrilinearne družine 

 

Tip družine ločimo glede na prenos iz roda v rod. Ko se pripadnost prenaša po 

očetovi strani gre za patrilinearno družino, matrilinearno pa kadar se prenaša po 

materini strani.  

 

 

Treba je ločevati med partiarhalno in matriarhalno ter patrilinearno in 

matrilinearno družino, saj ima v družini lahko vodilno vlogo ženska (se pravi da 

gre za matriarhalno družino), zaradi prenosa po rodu pa gre vseeno za 

patrilinearno družino (Johnson, 2000). 

 

Razširjene in nuklearne družine 

 

 Nuklearna družina 

Zanjo je značilno, da jo sestavljata dve odrasli osebi oziroma vsaj 

ena odrasla oseba, vsaj en biološki otrok in/ali posvojenec. Za 

današnji Zahodni svet je značilen predvsem zaprti tip družine, ki 

ga lahko istovetimo s pojmom nuklearna družina. 

 

 Razširjena družina 

Ta tip pa sestavlja več nuklearnih družin. Glede na to pa ločimo 

med vertikalnimi in horizontalnimi razširjenimi družinami. 

Vertikalno razširjeno družino sestavlja več generacij skupaj, pri 

horizontalni pa gre večinoma za hareme. Treba pa je omeniti, da 
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je v zadnjem času prišlo do propadanja razširjenih tipov družin. 

Vzrok za to pa je pojav raznih ustanov, ki so prevzele vlogo 

oziroma izvajanje funkcij tradicionalne družine ter zahteve po 

mobilnih delavcih (Haralambos in Holborn, 1999).  

 

Zakonske in izvenzakonske družine 

 

Med njima razlikujemo med pari, ki so poročeni in pari, ki se za ta korak niso 

odločili. V današnjem času vedno več mladih parov živi v izvenzakonski 

skupnosti. Glede na preteklih nekaj let se je več izvenzakonskih partnerjev 

odločilo imeti otroka kot pa tisti partnerji, ki so v zakonski zvezi. Eden izmed 

vzrokov za to je zagotovo problematika socialne države (Giddens, 2000). 

 

Avtoritarne, permisivne in demokratične družine 

 

Gre za razlikovanje med določenimi tipi družin glede na reševanje problemov, s 

katerimi se družina sooča. Za avtoritarne družine je značilno, da imajo glavno 

besedo pri odločitvah starši, otroci pa so prisiljeni spoštovati njihove odločitve. 

Pri permisivnih družinah pa je ravno obratno. Navadno starši sicer poskušajo 

uveljaviti svoj prav, ampak se na koncu vdajo. 

V demokratičnih družinah se v primerjavi s prejšnjima dvema tipoma, starši in 

otroci vedno posvečajo iskanju neke skupne rešitve problemov.  

 

Značilnosti demokratične družine (Giddens, 2000): 

 čustvena in seksualna enakopravnost, 

 dogovor med partnerjema glede starševske vloge, 

 enakopravne pravice in odgovornosti med odnosi v družini, 

 sodelovanje obeh staršev glede vzgoje otrok, 

 dogovorno utemeljena avtoriteta nad otroci, 

 odgovornost otrok v razmerju do staršev, 

 družbena intergiranost. 
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1.4.3 Družina otroka s posebnimi potrebami 

 

Rojstvo otroka, ki ima motnjo v razvoju zruši ravnovesje v družini. Ima močan 

vpliv na uresničevanje vseh temeljnih značilnosti družinskih aktivnosti. 

Spremeniti se morajo zahteve in pričakovanja v družini, kar zahteva tudi 

spremembe vlog in norm družinskih članov. Soočanje družine z drugačnostjo 

njihovega otroka je proces, ki s seboj prinese tudi ekonomske in psihosocialne 

posledice. Zato so staršem na voljo razna izobraževanja, delavnice, raziskave 

strokovnih delavcev, ki so namenjene spoznavanju tega procesa tako s strani 

strokovnih delavcev kot staršev. Poznavanje dinamike družine je ključen 

element pri vzgojno-izobraževalnem delu. V družini otroka s posebnimi 

potrebami je pomembno, da se med starši in institucijo vzpostavi partnerski 

odnos. Le sodelovanje med njima je tisto, ki omogoča medsebojno 

razumevanje ter usklajevanje vzgojno-izobraževalnih ciljev . 

Starši otrok s posebnimi potrebami skušajo svojim otrokom zagotoviti vse 

pogoje za normalno življenje. Tukaj se pojavi mnogo vprašanj glede 

normalizacije pri vzgoji otroka s posebnimi potrebami. Kaj pomeni normalizacija 

otroka s posebnimi potrebami? Kakšne negativne posledice lahko 

primanjkovanje normalizacije prinese tako na otroka kot na družino  

Normalizacija otroka s posebnimi potrebami pomeni, da je od otrokovega 

rojstva dalje pričakovati njegovo normalno obnašanje. Zelo pomembno je 

upoštevati otrokovo mentalno zdravje, fizični in intelektualni razvoj. Potrebno je 

uporabljati disciplinske ukrepe, kot pri ostalih otrocih, brez izjem. Otroku je treba 

omogočiti stik z drugimi otroci, spodbujati k druženju in vključevanju v družbo že 

zgodaj v otroštvu. Pomembno je z otrokom ravnati tako, da lahko razvija svojo 

samozavest in ga vključiti v inkluzivno šolo, kjer bo lahko razvil jezik, vedenjske 

vzorce in osebnost. Nenehno ga je treba spodbujati k sodelovanju v normalnih 

programih, sprejemanju odgovornosti za svoja dejanja. Misli morajo vedno biti 

usmerjene v otrokovo prihodnost in to upoštevati pri sprejemanju pomembnih 

odločitev glede šolanja, vzgoje, vključevanja v aktivnosti (Trtnik, 2007). 
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Negativne posledice v primeru pomanjkanja normalizacije: 

 prevelika odvisnost otroka od staršev, 

 otrok se obnaša kot prizadet - invalidno vedenje otroka, 

 starši imajo občutek krivde, ko otrok ne doseže željenih ciljev, 

 nekatere socialne veščine otroka so pomanjkljive in neprimerne, 

  otrok ne razume svoje motnje, prizadetosti oziroma invalidnosti, 

 v družini se lahko razvije sovražnost, zamerljivost in jeza, 

 otrokove sposobnosti ostanejo nerazvite ali okrnjene, 

 otrok ne odraste, 

 nesamostojnost in neodgovornost za svoja dejanja, 

 starši so nenehno v vlogi rešitelja, 

 sorojenci se počutijo prikrajšane in nase prevzamejo preveč 

odgovornosti za skrb brata ali sestre s posebnimi potrebami, imajo 

občutek da so manjvredni, zanemarjeni, pozabljeni. 

 

Starši otrok s posebnimi potrebami se hitro in pogosto znajdejo v nevarni 

situacijah. Na njihove odločitve se lahko napačno odzovejo, to pa se največkrat 

zgodi, kadar se ne sprijaznijo z dejstvom, da je njihov otrok drugačen.  

Do napačnih odločitev jih pogosto pripeljejo iracionalna prepričanja. Zaradi teh 

prepričanj otroci mnogokrat niso sposobni doseči in izkoristiti svojih potencialov. 

Takšno ravnanje pa seveda negativno vpliva tudi na zdravje staršev. Starši zato 

otrokom nikoli ne smejo ničesar odreči ali pa jih siliti v naloge, za katere vedo 

da jih niso sposobni opraviti. Zmotno je tudi mišljenje, da njihov otrok nikoli ne 

bo samostojen in da bo tako ali tako vedno potreboval pomoč nekoga drugega. 

Nekateri imajo napačno predstavo tudi glede izobraževanja, prepričani so, da 

njihov otrok potrebuje posebno obravnavo (gre za prepričanja, da se bodo iz 

otroka posmehovali, ga zbadali in podobno). Prav tako so starši mislijo, da 

otroka ni pametno kaznovati in pokazati jeze, če kaj stori narobe in ga na to niti 

ne opozorijo. Nekateri starši svojo odgovornost prenašajo na institucije ali celo 

na sorojence. Vse to, so napačne odločitve, ki lahko imajo negativne posledice 

na otrokov razvoj in njegovo vključevanje v okolje. Potrebno je, da starši otroku 

v čim večji meri pomagajo živeti dokaj normalno življenje.  Starši morajo sprejeti 

realno sliko otrokovih omejitev, naučiti se morajo vzgajati ga, kot da te 
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prizadetosti ni. Otroka morajo naučiti sprejeti posledice njihovega vedenja, mu 

znati postaviti in na primeren način povedati kje so meje. Vse člane v družini 

morajo spodbujati k izražanju svojih občutkov in s tem zagotoviti ravnotežje 

fizičnega in duševnega zdravja v družini (Kos, 2010). 

 

1.4.3.1 Psihološke značilnosti družin, ki imajo otroka s posebnimi  

potrebami 

 

Za starše je dejstvo, da imajo otroka s posebnimi potrebami včasih lahko zelo 

stresno in naporno. Na žalost pa seznamu težav s katerimi se soočajo včasih ni 

videti konca. Vsaka invalidnost s seboj prinaša dodatno zaskrbljenost in dvome. 

Zelo težko je sprejeti da je tako. Zato je povsem običajno, vsaj na začetku, da 

starši skušajo zatreti misli, kaj se dogaja z njihovim otrokom in si ne priznajo da 

bo njihov otrok potreboval dodatno skrb in pomoč, morda tudi celo življenje. 

Sprejemanje otrokovega stanja je zelo boleče. Pojavlja se vedno več vprašanj 

in pomislekov glede tega stanja, kako je do tega prišlo, zakaj ravno naša 

družina in podobni dvomi. Podzavestno zato starši v sebi čutijo potrebo po t.i. 

»dežurnem krivcu«. Dejstvo pa je, da morajo vsi starši iti preko tega vprašanja 

in dvomov. Včasih ta občutja izzovejo globoko jezo in nemoč kako se boriti s 

fizično, čustveno ali duševno motnjo. Na žalost se morajo starši otrok s 

posebnimi potrebami še posebej zavedati, da bo njihov strah pred neuspehom 

še toliko večji, saj se vsaka družina s svojimi težavami sooča in rešuje drugače. 

V bistvu si vsak starš prizadeva za svoje otroke storiti vse kar je njihovi moči. Za 

družine otrok s posebnimi potrebami pa je to pogosto zelo težko. Mnogokrat jih 

pri doseganju tega cilje ovirajo še številni drugi problemi. Nekatere fizične 

prizadetosti izzovejo še številne druge bolezni že zelo zgodaj, medtem ko so 

druge bolezni bolj zahrbtne in postanejo vidne oziroma se pokažejo šele 

kasneje pri odraščanju. Danes je tem družinam na voljo veliko raznolikih oblik 

izobraževanj, terapij, svetovanja da se lažje soočijo z vsemi stiskami, ki jih 

prinaša njihov vsakdan. Na voljo so fizioterapije, delovne, govorne in jezikovne 

terapije in psihoterapije. Slednje so še posebej potrebne tudi za vse ostale 

družinske člane, ne samo otroka ki ima določeno motnjo. Za neudeležbo na teh 

terapijah, pa imajo starši za pogost izgovor prevelik finančni strošek. Ozavestiti 

je treba, da udeležba na terapijah nujna za doseganje dobrih rezultatov in 
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olajšanja spremenjenega načina življenja. Za družine otroka s posebnimi 

potrebami terapije pomenijo tudi velik finančni zalogaj, kar v družini sproža še 

večjo nejevoljo in »krha« odnose med staršema. Zavedati se morajo, da niso 

sami in da jim številne institucije in država lahko pri tem pomagajo. Pomoč je 

nujno potrebna, saj od staršev to zahteva zelo velik napor poleg ostalih 

stresorjev, ki jih obdajajo. Potrebno jih je obvarovati pred »pregorelostjo« saj je 

za otroka najbolj pomembno da ne izgubi opore v družini. 

 

Faze krize, ki jih preživlja družina (Uranjek, 1988): 

 Prva je faza šoka, izražene reakcije so: otrplost, dezorganizacija vedenja, 

žalost, depresija, odklonitev otroka, želja po njegovi smrti, zoženje 

zavesti. 

 Drugo fazo pa sestavlja vrednostna kriza: 

 občutki krivde (skrivnostnost, očitanje, grozljivost, 

agresivnost, depresivnost, distanciranje), 

 narcistična prizadetost (dvom o starševskih sposobnostih, 

posebno pri otrocih, kjer ni znane etiologije ali vzroka za 

nastanek motnje), 

 realitetna kriza (starši so aktivni v terapevtskih programih, 

kar jim prinese neko določeno stopnjo sproščenosti). 

 

1.4.3.2 Vloga družine pri otrokovem socialnem razvoju 

 

Vloga staršev 

 

Gre za vlogo v odnosih z otroci, saj je glavna naloga starševstva skrb, vzgoja in 

odgovornost za otroka. Vloga staršev v družini je zelo pomembna, v prvi vrsti je 

potrebno poznati sebe, svoje zmožnosti, sposobnosti. Starševstvo je ena izmed 

glavnih vlog, ki jih človek ima v svojem življenju. Vse kar človek podeduje, 

prevzame, se nauči od svojih staršev posreduje tudi naprej na svoje otroke. 

Tako vsakega izmed nas odlikujejo lastnosti, ki se zavestno in nezavestno 

prenašajo iz roda v rod. 
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Starševstvo je proces, ki za mnoge predstavlja ne samo odrekanj, obveznosti in 

dolžnosti, ampak predstavlja tudi velik izziv. Gre za proces nenehnega učenja, 

izpopolnjevanja, spoznavanja sebe, partnerja in otroka. Starši so prvi od katerih 

se otrok uči in spoznava svet okoli sebe. Njihova vloga je zato ključnega 

pomena, še posebej v obdobju pred šolanjem. Starševstvo v družini, ki ima 

otroka s posebnimi potrebami pa prinese mnogokatero spremembo, še več 

odrekanja in prilagoditev. Poveča se stopnja odgovornosti, prekiniti je potrebno 

s vzorci preteklih odnosov in jih zamenjati z neobsojajočimi in razumevajočimi. 

Posebne potrebe otroka močno vplivajo na odnose med partnerjema. Moč in 

pripravljenost na soočanje s težavami partnerji črpajo ravno iz odnosa. 

Potrebno je sprejeti drugačnost otroka, poiskati in vzpostaviti pomoč in 

sodelovanje s strokovnjaki. Starši otroka s posebnimi potrebami so enostavno 

postavljeni pred dejstvo, da njihov otrok ne bo nikoli normalen in da je pred njimi 

zelo težka naloga. Zato jim je na voljo terapevtska pomoč. Poteka v skupinah 

ali/in posamezno, in sicer po družinsko-relacijski metodi. Slednja staršem 

omogoča, da v neobsojajočem okolju spregovorijo o svojih stiskah, negotovosti, 

vprašanjih, ki jih doživljajo ob vzgajanju otroka s posebnimi potrebami. Tovrstne 

terapije vlivajo staršem pogum, so jim v oporo in pomoč. Pomagajo jim sprejeti 

otroka, razumeti njegovo motnjo in posebnosti, povečati odgovornost 

starševstva, obvladovati vsakdanje stresne situacije, kako poiskati ustrezno 

pomoč, izboljšati komunikacijo med partnerjema, kako si razdeliti naloge in 

obveznosti ter nenazadnje naučiti starše kako kljub tej oviri shajati in živeti. 

 

Vloga sorojencev 

 

Tako kot je pomembna vloga staršev v družini, je pomembna tudi vloga 

sorojencev oziroma bratov in sester. Ko se v družini rodi otrok s posebnimi 

potrebami je to za vse družinske člane šok. Zato morajo straši ostale sorojence 

na to še posebej pripraviti, se z njimi pogovoriti. Razlike med otroci so tako ali 

tako že velike, kar je v tem primeru še dodatno potencirano. Odnosi med 

sorojenci so v veliki meri odvisni tudi od odnosa, ki ga imajo starši v razmerju do 

otrok. Seveda pa gre izpostaviti, da so mnogokrat v odnosih vidne razlike. 

Starejši otroci se navadno ob rojstvu bratca ali sestrice počutijo osamljene, 

ljubosumne in prikrajšane, saj dojenček potrebuje nenehno skrb. Kadar pa gre 
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za otroka s posebnimi potrebami, pa to navadno pomeni, da je v družini nekdo, 

ki stalno potrebuje skrb tudi ko odrašča. Sorojenci včasih to zelo težko 

sprejmejo, še posebej kadar je razlika v letih manjša. Če gre za večjo razliko v 

letih, navadno opravljanje lažjih nalog prevzame najstarejši otrok. Pogosto brat 

ali sestra otroka s posebnimi potrebami hitreje odraste, saj se že zelo zgodaj 

»navadi« pomagati skrbeti zanj (prevzame vlogo »pomočnika« starše, postane 

t.i. »starševski otrok«). Včasih je moč tudi zaslediti, da je posameznim 

sorojencem nerodno oziroma jih je sram priznati, da imajo brata ali sestro, ki je 

drugačna, nekateri jih zaradi tega celo zatajijo. Razlog za to je predvsem v 

odnosu v družini. Kljub oviri starši ne smejo pozabiti, da imajo tudi drugega 

otroka, ki sicer ne potrebuje nenehne skrbi in pomoči, pa vendarle potrebuje 

starše.  

Sorojenci brata ali sestro s posebnimi potrebami doživljajo, kot družinskega 

člana, s katerim imajo skupne telesne in duševne značilnosti. Doživljajo ga 

oziroma jo kor osebnost z razlikami in posebnostmi. 

 

Vloga ostalih članov družine 

 

Družino pa seveda sestavljajo tudi ostali člani družine: babice, dedki, tete, strici 

in ostali sorodniki. Vsi ti igrajo pomembno vlogo pri odraščanju otrok. Prav tako 

kot se morajo prilagoditi ožji člani družine, morajo v svoje življenje tudi oni 

vnesti številne spremembe. Seveda pa njihove spremembe niso tako korenite, 

razen v primerih da le ti živijo v isti stanovanjski skupnosti kot otrok s posebnimi 

potrebami. V tem primeru veljajo zanje enaka pravila kot za starše in sorojence. 

Tukaj je potrebno še posebej poudariti, da je potrebno postaviti jasne meje in 

pravila glede vzgoje otroka. Po navadi imajo v takšnih skupnostih velike težave 

na tem področju zaradi vzgoje, saj se vzgoja staršev in starih staršev včasih 

zelo razlikuje, celo nasprotuje. Pomembno je, da je okolje v katerem otrok s 

posebnimi potrebami odrašča prilagojeno njegovim potrebam in da se ostali 

člani družine teh sprememb navadijo in sprejmejo njegovo drugačnost. 
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1.4.4 Otroci s posebnimi potrebami izven domačega okolja 

 

Otrok s posebnimi potrebami za družino pomeni ogromno spremembo na vseh 

področjih (socialnih, ekonomskih, psiholoških in drugih). Nekatere družine 

sprejmejo te spremembe lažje kot druge. Tiste družine, ki preprosto skrbi za 

otroka s posebnimi potrebami niso kos, se navadno odločijo da otroka vpišejo v 

Zavod ali  kakšno drugo institucijo, kjer zanje skrbijo svetovalci, defektologi, 

učitelji in drugi strokovnjaki. Res je, da mnogi svojo odločitev obžalujejo, dejstvo 

pa je da so vse te ustanove namenjene pomoči in v dobrobit stršem in otrokom. 

 

Ustanove nudijo različne oblike programov izobraževanja, vzgoje in drugih oblik 

pomoči družina otrok s posebnimi potrebami. Eni ustanove nudijo, bivanje in 

izobraževanje otroka v Zavodu samem za določen čas, drugi izvajajo samo 

izobraževanje med tednom, otroci pa vikende preživijo s starši, ali pa nudijo 

samo obliko pouka čez dan, otroci pa se ob koncu dneva vrnejo domov. 

 

Ko je otrok nastanjen v Zavodu oziroma katerikoli Ustanovi izven domačega 

okolja to zanj pomeni nov svet. Treba se je zavedati, da vsak otrok drugače 

doživlja to spremembo.  Institucionalizacija otroka  ima lahko na otroka 

negativen ali pa pozitiven vpliv. Na žalost je tako, da je negativnih vplivov več. 

To je posledica tega, da otroci, ki živijo v takšnih ustanovah niso deležni dovolj 

pozornosti. Otrok je navadno preveč, da bi se zaposleni lahko štiriindvajset ur 

na dan ukvarjali z vsakim posameznikom, zato se otroci pogosto počutijo še bolj 

odrinjene, nezaželjene, odtujene. Kljub temu, pa je treba izpostaviti, da se 

zaposleni v Zavodih in ustanovah trudijo ukvarjati se z vsemi učenci/otroci 

enakovredno in po svojih močeh in zmožnostih. Problem predstavlja tudi to, da 

otroci sobivajo v okolju z drugimi otroci, ki imajo podobne težave in se še toliko 

bolj težje socialno razvijajo.  

 

Obstaja pa tudi dobra plat institucionalizacije. Dobra stran je v tem, da so vanje 

lahko vključeni otroci, ki jim domače okolje ne more nuditi zadostnih pogojev za 

bivanje in razvijanje. Prav tako je ena izmed dobrih strani ta, da so programi, ki 

jih otroci obiskujejo prilagojeni njihovim sposobnostim in potrebam.  
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Za mnoge otroke s posebnimi potrebami je nastanitev ali pa obiskovanja 

Zavoda sprva zelo težko, vendar se je v večini primerov izkazalo za dobro 

izkušnjo. Otroci se v Zavodih usposobijo za opravljanje določenih del, ki jim v 

prihodnosti pridejo prav (ročne spretnosti in podobno) in so jim v veselje. V 

Zavodih spodbujajo njihova močna področja, ta vključujejo v izobraževanja, 

vzgojo in njihov vsakdan. S tem otrokom omogočajo lažje in kar se da dostojno 

in »normalno« življenje.  

 

1.5 Vzgoja in izobraževanje otrok s poebnimi potrebami 

 

 »Različnost nas bogati in nam omogoča širiti naše srce in nam s tem omogoča 

kvalitetnejše življenje brez nepotrebnih frustracij, zavor in predsodkov, ki nam 

jemljejo energijo, ki bi jo sicer lahko uporabili za ustvarjanje dodane vrednosti. 

Le znanje in srce lahko z roko v roki rešita svet. Le tako bo kvaliteta življenja 

dobila svoj smisel. Različnost in drugačnost naj bosta dodani vrednosti, ki naj 

vnašata v svet čar življenja. Le inovativno domače, delovno in družbeno okolje 

bo lahko postavilo temelj za takšno stvarnost. Šola je živ organizem, je 

združenje različnih posameznikov, ki jim je zaupana skupna naloga: oblikovanje 

sodelovalne kulture, ki se manifestira skozi prepletanje organizacijske strukture 

in kulture šole skozi različne aktivnosti« (Hauptman, & Mlakar-Agrež, 2008). 

Na razvoj otroka s posebni potrebami v šoli dobro vplivajo varovalni dejavniki, 

saj se z njimi popravlja ali pa nadomešča nekatere družinske vzgojne 

primanjkljaje. Ti dejavniki so predvsem učiteljeva osebnost, dobra šolska klima, 

razredno ozračje, odnosi med otroci oziroma sošolci in organizacijska struktura 

šole, ki mora zagotavljati varnost in red. 

 

1.5.1 Nov koncept za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami 

  

Temelji so za novo koncepcijo so bili vzpostavljeni z Belo knjigo o vzgoji in 

izobraževanju. Z njo je bil zasnovan celoten koncept od vrtca do visokošolskega 

izobraževanja. Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami tako ni bila 

več posebno področje, ampak je bilo integrirano v vsa druga področja vzgoje in 
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izobraževanja. Država naj bi zagotovila možnosti za optimalni razvoj 

posameznika, ne glede na njegovo telesno in duševno konstitucijo. 

Uresničevanje tega pa je mogoče le v demokratičnem sistemu vzgoje in 

izobraževanja. Omogočeno mora biti uveljavljanje načel enakih možnosti hkrati 

z zahtevo po upoštevanju različnosti in drugačnosti ter pravico do izbire. Država 

mora vzpostaviti mehanizme za uveljavljanje pluralizma in možnosti izbire na 

vseh ravneh vzgoje in izobraževanja (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju RS, 

1995). 

 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami naj temelji na naslednjih 

načelih (http://www.belaknjiga2011.si/pdf/resitve): 

 enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otork, 

 ohranjanje ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega 

telesnega in duševnega razvoja, 

 inkluzivna vzgoja in izobraževanje, 

 vključevanje staršev v proces vzgoje in izobraževanja,  

 zagotovitev ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj 

posameznega otroka, 

 pravočasna usmeritev v ustrezen program vzgoje in 

izobraževanja, 

 organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 

 celovitost in kompleksnost vzgoje in izobrazževanja, 

 individualiziran pristop, 

 kontinuiranost programov vzgoje in izobraževanja, 

 interdisciplinarnost. 

 

1.5.2 Integracija in (ali) inkluzija 

 

»Integracija pomeni doseganje celovitosti v smislu obnove ali prenove celote. 

Pomeni povezovanje enot, delov v večjo celoto, priti do enakovrednega 

članstva v skupnosti. Kadar govorimo o otrocih s posebnimi potrebami, ki so 

sedaj vključeni v splošne družbene organizacije, pred tem pa so obiskovali 

specializirane organizacije, ima integracija svoj pravi pomen, saj je pri tem prišlo 
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do povezovanja, združevanja oseb, ki so bile do sedaj ločene. V primeru, da 

otroci s posebnimi potrebami niso obiskovali specializiranih organizacij  pa 

pojema integracija ne moremo uporabljati. Inkluzija pa je globji koncept kot 

integracije. Inkluzija zahteva, da se tradicionalni medicinski model opusti in 

nadomesti s socialno-pedagoškim modelom. Subjekt mora postati del celote. 

Nekateri avtorji menijo, da je integracija cilj, inkluzija pa proces, s katerim ta cilj 

dosežemo« (Hvala, 2004). 

 

Bistvo pri integraciji/inkluziji ni fizična vključitev otrok s posebnimi potrebami v 

redni vrtec, temveč mora zagotoviti poleg organizacijskih in učnih pogojev ter 

skrbi za optimalni razvoj otroka tudi ustrezno učno oziroma vzgojno-

izobraževalno klimo in odnose, ki v čim večji meri odstranjujejo vse oblike 

stigmatizacije. Dobronamerne oblike specialne pomoči otrokom s posebnimi 

potrebami lahko povzročijo stigmatizacijo, če dajejo posamezniku občutek 

»drugačnosti«, nesamostojnosti, nesposobnosti in izključevanja. Drugačna 

oblika dela in pomoči mora postati standard v vrtcih in veljati mora za vsakega 

otroka. Zato nekateri avtorji integracijo raje imenujejo inkluzija, s tem pa želijo 

poudariti višjo kakovost odnosov v vrtcu ob reševanju vzgojno-izobraževalnih 

problemov otrok s posebnimi potrebami (Medveš, 2003). 

 

Temeljna načela integracije/inkluzije (Kavkler, 2001): 

 otrok ima pravico biti sprejet, biti skupaj z vrstniki, da mu je učitelj 

naklonjen in ga razume ter verjame vanj, da se izobražuje po fleksibilno 

zasnovanem kurikulumu, 

 vsi otroci in starši morajo biti obravnavani z vsem spoštovanjem, 

 pozitiven odnos do različnosti, kar terja upoštevanje različnih možnosti v 

vzgoji in izobraževanju vseh otrok, 

 oblikovanje takih pogojev v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki 

omogočajo upoštevanje individualnih potreb vseh otrok, kar terja 

fleksibilnost in prilagajanje različnostim, 

 strategije načrtovanja inkluzije se morajo razvijati na sistemskem in 

individualnem nivoju, 
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 širjenje inkluzije v prakso zahteva kolektivno odgovornost vseh 

strokovnjakov, 

 profesionalni razvoj osebja šol, ki vključujejo poglabljanja že obstoječih 

znanj in veščin ter razvijanje novih, 

 pri vseh otrocih je potrebno optimalno upoštevati njihove vzgojno-

izobraževalne potrebe. 

 

1.5.2.1 Vzgojno-izobraževalna integracija 

 

Gre za proces, v katerem prihaja do tesnega združevanja vseh okoliščin in 

procesov, ki sodelujejo v skupnem vzgojno-izobraževalnem delu otrok s 

posebnimi potrebami. Pri tem pa je bistvenega pomena, da razlikujemo med 

socialno in fizično integracijo. Vzgojno-izobraževalne integracije ne moremo 

izvesti, če otrok s posebnimi potrebam ni socialno integriran. 

 

Postopek vključitve otroka s posebnimi potrebami v šolo (Ačkun, 2004): 

Starši so najprej seznanjeni z načinom dela v šoli in kakšne cilje naj bi otrok na 

koncu leta osvojil. Nato se skupaj s komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami izdela individualiziran načrt dela. Pri sestavi načrta pa je potrebno: 

 odkriti in analizirati stanje, 

 seznaniti starše in učiteljski zbor s problematiko, 

 oblikovati cilje, izbrati metode in tehnike dela, 

 razdeliti in določiti naloge, obveznosti in odgovornosti članov skupine, 

 oblikovati časovni okvir programa, 

 izvedba programa in sprotno ugotavljanje učinkovitosti, 

 ugotoviti končno vrednotenje učenčevega napredovanja in realizacije 

programa. 
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1.5.3 Individualiziran program 

 

Individualiziran program (v nadaljevanju IP) je vodič, ki razlaga kako 

zadovoljiti posebne potrebe otroka. V pisni obliki podaja (Algozzine B. , & 

Ysseldyke J., 2006): 

 učenčevo sedanjo raven dosežkov, njegove ovire pri napredovanju in 

sodelovanju z vrstniki, 

 opredeljene letne cilje oziroma poti, kako bo te cilje dosegel, 

 storitve, ki jih bo potreboval in mu jih bodo nudili v ustanovi (logopedi, 

fizioterapevti, socialni pedagogi), 

 obseg dejavnosti, 

 prilagoditve pri preverjanju, poučevanju in ocenjevanju znanja, 

 opredelitev merjenja otrokovega napredka in  

 način obveščanja staršev o otrokovem napredovanju. 

 

Učinkovita skupina za pripravo IP je več kot le skupina ljudi s skupnim ciljem. 

Tim se razlikuje po vzajemnem delovanju med posameznimi člani. Skupno 

sodelovanje otrokovega IP je v praksi najpogosteje omejeno na sestanek, na 

katerega starši pridejo ali pa ne, tam pa jim nekdo predstavi otrokov IP. Starši 

nato povedo če se z vsebino strinjajo in če imajo kakšne predloge. Velikokrat 

pred tem sestankom niti ne vedo kaj IP je in kaj naj pričakujejo. Sodelovanje 

med obema stranema lahko ovirajo tudi napačna stališča, čustva staršev in 

prepričanja strokovnjakov, kako starši otrok s posebnimi potrebami sprejemajo 

otrokovo motnjo. Zavedati se je treba da individualiziran program ne more 

nadomestiti vseh pomanjkljivosti neustrezne usmeritve. Prav tako je treba pri 

izvedbi IP upoštevati otrokova močna področja (Jurišić, 2008). 
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1.5.4  Vrste programov pri vzgoji in  izobraževanju otrok s 

posebnimi potrebami  

 

1.5.4.1 Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in z 

dodatno strokovno pomočjo 

 

Ta program zahteva najmanjšo stopnjo prilagajanja predšolske vzgoje otrokom 

s posebnimi potrebami. Namenjen je tistim manj zahtevnim otrokom s 

posebnimi potrebami, ki lahko dosežejo cilje kurikuluma na različnih stopnjah. 

Izvajajo ga redni vrtci, kar ustreza tudi staršem, saj so otroci tako v svojem 

okolju. V ta program se vključujejo (Opara, 2006): 

 otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi 

 otroci z lažjimi in zmernimi motnjami v duševnem razvoju, 

 slepi in slabovidni otroci, 

 gluhi in naglušni otroci, 

 gibalno ovirani otroci in  

 dolgotrajno bolni otroci. 

 

1.5.4.2 Prilagojen program za predšolske otroke 

 

Vanj so vključeni otroci z izrazitejšimi posebnimi potrebami in potrebujejo 

zahtevnejše oblike vzgoje in izobraževanja. Za ta program je potrebno pripraviti 

poseben kurikulum, ker je splošen za otroke preveč zahteven. Ta mora biti 

prilagojen zmožnostim in ciljem, ki jih otroci lahko dosežejo. V ta program so 

usmerjeni (Opara, 2006): 

 otroci z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami duševnega razvoja, 

 slepi in slabovidni, 

 gluhi in naglušni in  

 gibalno ovirani otroci. 
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1.5.4.3 Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo  

 

Gre za redne učne programe, kjer morajo učenci doseči vsaj minimalne 

standarde znanja. Program se prilagodi zaradi različnih potreb, in sicer v 

organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanju in časovni 

razporeditvi pouka. Te programe obiskujejo (Opara, 2006): 

 slepi in slabovidni otroci, 

 gluhi in naglušni otroci, 

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

 gibalno ovirani otroci,  

 dolgotrajno bolni otroci, 

 otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi, 

 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in  

 otroci z motnjami vedenja in osebnosti. 

 

1.5.4.4 Prilagojeni izobraževalni program 

 

Vanje so vključeni učenci, ki jim ne zadoščata niti prilagoditev programa, niti 

dodatna strokovna pomoč. V teh programih je potrebno prilagoditi tako 

predmetnik kot čas izobraževanja. Prilagoditi je treba tudi organizacijo, trajanje, 

način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanja ter časovno razporediti 

pouk. Poznamo dve obliki izobraževalnih programov (Opara, 2006): 

a.) Prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobraževalnim 

standardom. V tem programu so predmetniki prilagojeni tako, da vsebujejo 

posebni del t.i. »specialno-pedagoške dejavnosti, ki zajema komunikacije, 

orientacijo in mobilnost ter računalništvo. Gre za rehabilitacijsko področje, 

program pa izvajajo le specializirane šole in zavodi. Vanje so vključeni: 

 slepi in slabovidni otroci, 

 gluhi in naglušni otroci, 

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami in 

 gibalno ovirani otroci. 
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b.) Prilagojen izobraževalni program z nižjim standardom 

Ta program je manj zahteven predvsem po svoji vsebini. Standard znanja 

pa je na nižji ravni. Programe izvajajo le specializirane šole ali pa oddelki s 

prilagojenim programom na osnovnih šolah. Konča se z osnovnošolskim 

izobraževanjem, ki traja nekaj dlje časa. V program so usmerjeni: 

 otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in 

 otroci z več motnjami, ki imajo tudi lažje motnje v duševnem razvoju. 

 

1.5.4.5 Posebni programi vzgoje in izobraževanja 

 

 V tem programu ni predmetov, standardov znanja, ocenjevanja in tudi ni 

razredov. Učenci se usposobijo za enostavnejša praktična dela, vendar le 

izjemoma za povsem neodvisno socialno življenje. Program zajema razna 

področja, kot so: skrb za samega sebe, komuniciranje z drugimi, razvijanje 

socialnih veščin in delovnih sposobnosti in navad. Program je namenjen 

(Opara, 2006): 

 otrokom z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju in 

 otrokom pri katerih se v času šolanja pojavi potreba po vključitvi v 

rehabilitacijske programe. 

 

1.5.4.6 Vzgojni program 

 

Otroci z motnjami vedenja in osebnosti pogosto vznemirjajo vzgojitelje in 

učitelje, saj s svojo neprilagojenostjo povzročajo specifične interakcije. Cilj 

programa je integracija čim večjega števila otrok v redne šole. Sistem 

predvideva dve možnosti izvajanja tega programa, in sicer (Opara, 2006): 

 

1. Vzgojni program v izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. 

 V tem programu se otokom nudi pomoč v obliki vzgojnih, socialno-

integriranih, preventivnih, korekcijskih in kompenzacijskih programih. 

 

2. Vzgojni program v zavodih. 
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1.5.5 Učitelj otroka s posebnimi potrebami 

 

Učitelji morajo za učinkovito delo z otroci s posebnimi potrebami opraviti vrsto 

seminarjev,  vendar to ni dovolj. Vseeno pri izvajanju dela potrebujejo dodatno 

pomoč. Šola mora zagotoviti pomoč svetovalne službe in podporo ravnatelja. 

Seveda veliko doprinese dober odnos med učenci in učiteljem ter starši in 

učiteljem. Učitelj otroka s posebnimi potrebami mora s starši vzpostaviti dober 

komunikacijski dialog. Odnos med njim in otrokom oziroma učencem mora 

odlikovati odkritost, sočutje, prijaznost, nekritičnost, strpnost, voljnost, dobre 

komunikacijske in socialne sposobnosti. Učitelj nikoli ne sme nastopiti 

obsojajoče ampak mora vedno iskati ustrezne rešitve za premagovanje nastalih 

ovir.  

 

Prilagoditve učitelja (Paj, 2002): 

 celostno sprejemanje drugačnega učenca, 

 sprejemanje dejstva da učitelj ni več edini, ki določa učno snov, 

 nesamostojno odločanje o tem, kdaj se bo preverjalo in ocenjevalo 

znanje otroka s posebnimi potrebami, 

 učitelj v razredu ni več sam, 

 učitelji več sodelujejo, 

 učenje specifičnih načinov ravnanja in poučevanja, 

 učitelj ni več v celoti odgovoren za učenčevo znanje in njegov napredek,  

 učenje staršev, kako naj otroku pomagajo doma, 

 postavljanje individualnih ciljev za vsakega učenca s posebnimi 

potrebami posebej. 

 

Uspešnost šolskih sprememb je odvisna od vključevanja in sodelovanja 

učiteljev in njihove strokovnosti. Praksa je namreč pokazala, da glavni problem 

ni v tem kako določiti otrokovo motnjo, temveč kako takšnega otroka vzgajati in 

izobraževati (Bratož, 2004).  
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Pomembno je, da se otrokovih posebnih potreb ne poudarja. Enostavno se je 

treba vklapljati v dinamiko skupine z vsemi interakcijami in dejavnostmi. Izrazito 

pomembno je opaziti stisko otroka, mu omogočiti, da je opazovalec kadar 

vključevanje ni uspešno. Pozornost je treba nameniti otrokovemu obnašanju 

oziroma obliki vedenja, ki ne sme biti moteče in ovirati ostalih otrok v skupini. Za 

vse otroke je treba uporabiti enak vzgojni pristop. Pri igrah, izletih, sprehodih je 

treba dejavnosti organizirati tako, da je otrok s posebnimi potrebami čim bolj 

vključen vanje (Hleb, 2006).  

 

1.5.6 Sodelovanje staršev in šolske svetovalne službe 

 

Krikularna komisija za svetovalno delo in oddelčno skupnost pravi, da je 

temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole in svetovalne službe na šoli optimalni 

razvoj otroka. 

Temeljno načelo šolske svetovalne službe je vedno iskati močna področja pri 

otrocih. Treba je izhajati iz njihovih sposobnosti ter ustvarjati pogoje, ki 

omogočajo upoštevanje otrokovih individualnih potreb (Plajnšek, 2006). 

Svetovalni delavci usklajujejo urnike izvajalcev strokovne pomoči. Strokovna 

pomoč poteka po navadi v času rednega pouka, zato je iskanje neke optimalne 

kombinacije pogosto oteženo.  

Svetovalna služba rešuje pedagoške, psihološke in socialne težave. Te 

probleme rešuje preko nudenja različnih oblik pomoči, razvojnih in preventivnih 

dejavnosti ter načrtovanja in evalvacije teh dejavnosti. Pri šolskem delu 

sodeluje na področjih učenja, šolske vzgoje, kulture, reda, socialno - 

ekonomskih stisk, socialnega in fizičnega razvoja (Programske smernice šolske 

svetovalne službe, Kurikularna komisija za svetovalno delo in oddelčno 

skupnost, 1999). 

 

Temeljna načela šolske svetovalne službe: 

 načelo dobrobiti, 

 načelo prostovoljnosti, 

 načelo zaupanja, 

 načelo strokovne pomoči, 
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 načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja, 

 načelo aktualnosti, 

 načelo razvojne usmerjenosti, 

 načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnosti 

svetovalne službe, 

 načelo celostnega pristopa, 

 načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu in  

 načelo evalvacije lastnega dela. 

 

Svetovalna služba staršem nudi individualno ali skupinsko obliko pomoči. 

Poudarek je na posvetovalnem delu s ciljem preventive ali intervencije in 

načrtovanja v zvezi s šolskim delom. Individualno svetovanje staršem 

nadarjenih učencev z učnimi težavami in učencev s posebnimi potrebami 

zajema svetovanje glede prilagojenih oblik in metod učenja, o uspešnih 

strategijah pridobivanja znanja, razvijanja interesov, oblikovanja ustreznih učnih 

navad in podobno. Poleg svetovanja organizirajo tudi razne delavnice in 

predavanja za skupine staršev na temo učenje - učne navade - motivacija. 

Staršem je svetovanje v podporo in pomoč pri zagotavljanju osnovne varnosti in 

spodbudnega okolja za učenje. Svetovalna služba svetuje staršem za 

učinkovito delo učencev s posebnimi potrebami. Skupaj s starši oblikuje vzgojne 

smernice za otroka in jih osvešča o osnovnih vzgojnih načelih. Za  uspešen 

socialni razvoj učencev staršem svetuje tudi o učinkovitih pristopih, organizira, 

koordinira in izvaja delavnice in predavanja  za učinkovit socialni razvoj otroka 

(Programske smernice šolske svetovalne službe, Kurikularna komisija za 

svetovalno delo in oddelčno skupnost, 1999) . 

 

1.5.7 Sodelovanje staršev z učiteljem ali vzgojiteljem otroka s 

posebnimi potrebami 

 

Potrebno se je zavedati, da je vzgoja in izobraževanje v izobraževalnih 

ustanovah drugačna, kot pa tista ki se jo otrok uči doma. Metode in tehnike 

učenja se  nenehno spreminjajo, še posebej v vrtcih in šolah kjer se nenehno 

spreminjajo in prilagajajo strategije učenja in sistem poučevanja in vzgajanja. 
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Zato je še tako pomembno, da starši otroka ne samo aktivno sodelujejo z učitelji 

temveč se vključujejo v procese izobraževanja.  

Med učiteljem ali vzgojiteljem ter starši je ključnega pomena enakovrednost 

odnosov, odprtost, iskrenost in zaupanje. Od teh vrednot je odvisna tudi 

otrokova uspešnost in njegov napredek. S tem bo otroku omogočeno lažje 

vključevanje in prilagajanje v novem okolju.  

 

Starši, otrok in učitelji so v procesu izobraževanja popolnoma enakovredni 

partnerji, kar pomeni, da drug brez drugega ne morejo zagotoviti uspeha. Zato 

pa je že takoj na začetku treba vzpostavljati dober odnos s starši otrok s 

posebnimi potrebami. Nuditi jim je treba vso podporo pri premagovanju vseh 

težav, velikokrat na otrokovi osebni ravni. Učitelj mora  takoj ko opazi da otrok 

odstopa od njegovih vrstnikov staršem povedati, česa otrok ne zmore in 

izpostaviti njegova močna področja. Seznaniti jih mora kakšne možnosti in poti 

ima otrok pri premagovanju teh težav, da bo lahko uspešen pri vzgojno-

izobraževalnem procesu. Staršem mora povedati kje lahko največ doprinesejo k 

uspehu njihovega otroka. Dobro je če starše aktivno vključijo v program 

izobraževanja, in sicer tako da opazujejo njihovo delo v razredu in tako prej 

uvidijo in spoznajo kje njihov otrok potrebuje pomoč (Nojič, 2006). 

 

1.5.8 Vpliv šolskega okolja na razvoj otrokove socializacije 

 

Proces socializacije (Stepančič, 2006): 

 

 Spoznavanje šolske rutine 

Otrok mora dobro spoznati šolsko rutino, zato je pomemben dober pretok in 

vsakodnevna izmenjava informacij (o počutju, napredovanju, učni snovi,…). 

 

 Navezovanje stika z odraslimi 

Treba je vzpostaviti komunikacijo med učitelji in otrokom. Opozoriti je treba 

da je ta proces treba izvajati postopoma. 
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 Navezovanje stika s sošolci 

Pri tem je pomembno, da je treba poleg otroka s posebnimi potrebami k 

aktivnemu medsebojnemu vključevanju spodbujati tudi ostale sošolce.  

 

 Sodelovanje pri pouku 

Otroka je treba na kakršenkoli način vključiti v dogajanje v razredu 

(sodelovanje v raznih igrah, obnovah pravljic, odgovarjanje na vprašanja,…). 

Pri tem pa je treba upoštevati otrokovo nerazpoloženje in mu omogočiti da 

se lahko umakne, če je utrujen. 
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2 EMPIRIČNI DEL   

 

2.1 Opredelitev problema 

 

V okviru naloge sem želela dobiti podrobnejši vpogled v to kaj menijo specialni 

in rehabilitacijski pedagogi o vplivu družine na razvoj otroka s posebnimi 

potrebami. Rojstvo otroka ima močan vpliv na uresničevanje vseh temeljnih 

značilnosti družinskih aktivnosti. Soočanje družine z drugačnostjo otroka je 

proces, ki s seboj prinese različne posledice. Starši otrok s posebnimi 

potrebami skušajo svojim otrokom zagotoviti vse pogoje za normalno življenje. 

Nenehno ga je treba spodbujati k sodelovanju, njihove misli pa morajo vrdno biti 

usmerjene v otrokova prihodnost (Trtnik, 2007). 

 

2.2 Cilji raziskave 

 

Glede na predmet in problematiko sem si zastavila naslednje cilje: 

 pridobiti mnenja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o tem 

kako družina vpliva na razvoj in funkcioniranje otroka s 

posebnimi potrebami, 

 preveriti, kakšno je mnenje učiteljev o vplivu družine na otroka 

s posebnimi potrebami, 

 pridobiti podroben vpogled v vpliv posameznih dejavnikov 

(okolje, vrsto družine, socialni status), na otrokovo skrb zase, 

samopodobo, izražanje čustev, njiegovo komunikacijo in 

socialne odnose z drugimi, predvsem vrstniki. 
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2.3 Hipoteze 

 

V okviru postavljenih ciljev sem opredelila naslednje hipoteze: 

 

Hipoteza 1: Otroci s posebnimi potrebami s podeželja enako dobro skrbijo 

zase, kot otroci s posebnimi potrebami, ki živijo v mestu. 

 

Hipoteza 2: Socialno-ekonomski status družine ne vpliva na samopodobo 

otroka s posebnimi potrebami. 

 

Hipoteza 3: Otroci s posebnimi potrebami, ločenih staršev enako dobro skrbijo 

zase, kot otroci s posebnimi potrebami katerih starši niso ločeni. 

 

Hipoteza 4: Otroci s posebnimi potrebami iz rejniških družin slabše skrbijo za 

šolsko delo kot otroci s posebnimi potrebami, ki živijo v bioloških  družinah. 

 

Hipoteza 5: Otroci s posebnimi potrebami, ki živijo samo z enim staršem imajo 

slabšo samopodobo kot otroci s posebnimi potrebami, ki živijo z obema 

staršema.   

 

Hipoteza 6: Edinci s posebnimi potrebami slabše skrbijo za šolsko delo kot 

otroci s posebnimi potrebami, ki imajo brate in sestre. 
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2.4 Metode dela  

 

Raziskava je bila izvedena po deskriptivni in kavzalni neeksperimentalni metodi 

pedagoškega raziskovanja. 

 

2.4.1 Opis vzorca 

 

V raziskavi je sodelovalo šestdeset specialnih in rehabilitacijskih pedagogov iz 

desetih slovenskih šol. Na vsaki izmed izbranih šol je anketni vprašalnik 

izpolnjevalo šest specialnih in rehabilitacijskih pedagogov.  

 

Tabela 1: Podatki o specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, vključenih v raziskavo 

ŠOLA MOŠKI ŽENSKE  SKUPAJ 

Zavod za usposabljanje Janeza Levca             3                7              10 

OŠ Gustava Šiliha              0               10              10 

OŠ Helene Puhar             0              10               10 

OŠ Roje             0              10              10 

OŠ Janka Modra             0              10              10 

OŠ Polje             0              10              10 

OŠ Prule             0              10              10 

Zavod za usposabljanje invalidne mladine  

Kamnik             0              10                  

                     

10 

Center za usposabljanje Elvire Vatovec             0              10  10 

OŠ Jela Janežiča             0              10 10 

             3              57 60 
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2.4.2 Opis spremenljivk 

 

Neodvisne spremenljivke: 

 kraj bivanja: mesto/podeželje, 

 socialnoekonomski status: dober/slab socialnoekonomski 

status, 

 vrsta družine: rejništvo/dom, 

 število otrok v družini: edinci/bratje in sestre, 

 popolnost družine: oba starša/samohranilec/ka, 

 ločenost staršev: ločeni/neločeni starši. 

 

Odvisne spremenljivke pa so mnenja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. 
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2.4.3 Merski inštrument 

 

Pripomoček za zbiranje podatkov je šest anketnih vprašalnikov, ki zajemajo 

opis štirih sposobnosti otrok: skrb samega zase, šolsko delo, samopodoba in 

čustvovanje in komunikacija in socialni odnosi. V vsakem vprašalniku specialni 

in rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo sposobnosti otrok s posebnimi potrebami 

s stopnjo pogostosti (od 1-nikoli do 5-vedno). 

 

Vprašalniki: 

Vprašalnik št. 1: Kako pogosto veljajo trditve za otroka, ki prihaja iz 

podeželja/mesta? 

Vprašalnik št. 2: Kako pogosto veljajo trditve za otroka, ki prihaja iz družine z 

dobrim/slabim socialnoekonomskim statusom? 

Vprašalnik št. 3: Kako pogosto veljajo trditve za otroka, ki živi v rejniški 

družini/doma? 

Vprašalnik št. 4: Kako pogosto veljajo trditve za otroka, ki je edinec in za 

otroka, ki ima brate in sestre? 

Vprašalnik št. 5: Kako pogosto veljajo trditve za otroka, ki je iz družine z 

obema stršema in otroka, kjer je eden izmed staršev samohrenilec/ka? 

Vprašalnik št. 6: Kako pogosto veljajo trditve pri otroku, ki ima ločene starše in 

otroku, ki nima ločenih staršev? 

Glej prilogo 5.1 
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2.4.4 Postopek izvedbe testiranja 

 

Vsem v raziskavo vključenim specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, na 

desetih slovenskih šolah, so bile ankete izročene osebno. Razloženo jim je bilo 

po katerih kriteriji bodo ocenjevali otroke in kakšen je namen ankete, kar pa je 

tudi napisano na začetku ankete. Učitelji so imeli štirinajst dni časa, da rešijo 

anketo. Vse ankete sem osebno prevzela na šolah po navedenem času.  

Pred začetkom anketiranja sem vse ravnatelje osnovnih šol obvestila, za 

kakšno anketiranje gre in v kakšne namene bom uporabila rezultate. 

 

2.4.5 Statistična obdelava podatkov 

 

Statistično so bili podatki obdelani v računalniškem programu Microsoft Excel, 

prikazani so grafično. 

Pri obdelavi podatkov smo izračunali absolutne frekvence, pričakovane 

frekvence in hi-kvadrat test oziroma Kullbackov test. Pri statističnem sklepanju 

smo upoštevali stopnjo tveganja P ≤ 0,05. 
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2.5 Rezultati 

 

 

2.5.1 Analiza rezultatov otrok iz podeželja in otrok iz mesta 

 

Skrb zase: 

Otroci s podeželja pri skrbi zase niso popolnoma samostojni, pogosto 

potrebujejo pomoč pri osebni higieni, iskanju pomoči pri poškodbah, ravnanju z 

denarjem, občasno pa tudi pri izogibanju nevarnostim.  

Mestni otroci imajo bolj razvito skrb za osebno higieno, nekateri izmed njih 

znajo skrbeti tudi za svoj denar. Pri njih se pojavlja precej več težav pri 

izogibanju nevarnostim, ker je za otroke iz mesta tudi značilno. 

 

Graf 1: Skrb samih zase pri otrocih iz podeželja in otrocih iz mest 

 

 

Χ2 = 6,2372 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488 

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v skrbi otrok s posebnimi potrebami 

samih zase glede na kraj bivanja otroka s posebnimi potrebami.
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Šolsko delo: 

Otroci iz vasi so pri opravljanju šolskih obveznosti pogosto pridni in vestni. 

Pomoč potrebujejo le pri opravljanju določenih domačih nalog in pripravi na 

preverjanje znanja. Pri delu so večinoma samostojni in le redko potrebujejo 

pomoč. 

Za otroke iz mesta pa velja da pri šolskem delu niso tako dosledni. Zato 

potrebujejo tudi nekoliko več pomoči. Težava pri tem je, da redko priznajo in 

prosijo za pomoč. Pogosto niso tako samostojni, kot otroci s podeželja.  

 

Graf 2: Šolsko delo otrok iz podeželja in otrok iz mest 

 

 

Χ2 = 2,8069 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488 

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v skrbi otrok za šolsko delo glede na 

kraj bivanja otroka. 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

1 2 3 4 5 

stopnja pogostosti 

število otrok 

podeželje 

mesto 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Gladović Višnja; diplomsko delo 

 60  

Samopodoba in čustvovanje: 

Otroci s podeželja so mirni, tihi in pridni. Svoja prava čustva izražajo le 

občasno, vendar jih ne skrivajo. Znajo jih prepoznati in izraziti sočutje ob stiskah 

drugih. Njihovi odzivi na določene situacije so primerni, pri tem pa se pogosto 

bolj čustveno izražajo kot pa otroci iz mesta. 

Mestni otroci pa so do sebe dokaj kritični in imajo večkrat težave s 

sprejemanjem samega sebe takšne kot so. Večkrat se burno odzovejo na kritiko 

drugih in so zanjo težko dojemljivi. Na določene situacije se večkrat odzovejo 

čustveno neprimerno oziroma so nagnjeni k pretiranosti. Včasih so tudi 

nedojemljivi in s težavo razumejo čustva in stiske drugih. 

 

Graf 3 Samopodoba in čustvovanje pri otrocih iz podeželja in otrocih iz mest 

 

Χ2 = 1,077 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488 

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v samopodobi in čustvovoanju otrok 

glede na kraj bivanja otroka. 
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Komunikacija in socialni odnosi: 

Vaški otroci so pri vključevanju v druge skupine otrok aktivni, znajo tudi 

spoštovati in upoštevati dana pravila. Najmanj je tistih otrok, ki so v komunikaciji 

z drugimi in delu v skupini popolnoma predani. Nekaj težav imajo pri iskanju 

pomoči, pomoč težko tudi sprejmejo. Znajo sodelovati in se dobro razumejo z 

vrstniki. Konfliktnih situacij ne skušajo reševati na agresiven način in se pogosto 

raje umaknejo. 

Otroci, ki živijo v mestih se pri delu  v skupini  dobro znajdejo. Znajo uporabljati 

različne vrste komunikacij. Pravila sicer poznajo in jih trudijo spoštovati, a vsake 

toliko časa skušajo uveljaviti svoj prav. Le redko se zgodi, da se na kakšen 

nesporazum odzovejo agresivno. Drugim radi pomagajo, a pomoč neradi 

sprejmejo oziroma imajo težave pri tem ko je zanjo treba prositi.  

 

Graf 4: Komunikacija in socialni odnosi otrok iz podeželja in otrok iz mest 

 

Χ2 = 5,6985 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488 

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v komunikaciji in socialnih odnosih 

otrok glede na kraj bivanja otroka. 
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2.5.2 Analiza rezultatov med otroki, ki prihajajo iz družin z dobrim in 

družin s slabim socialnoekonomskim statusom 

 

Socialnoekonomski status nima pretiranega vpliva na otrokov razvoj in njegovo 

funkcioniranje. To družini načeloma omogoči le hitrejši in lažji dostop do terapij 

in nekaterih materialnih dobrin, ki so potrebne, da je otroku olajšano opravljanje 

vsakdanjih obveznosti.  

 

Skrb zase: 

Pri skrbi zase redko potrebujejo pomoč, niso pa popolnoma samostojni. Skrb za 

njihovo osebno higieno je načeloma dobra, le tu in tam potrebujejo pomoč.  

 

Graf 5: Skrb samih zase pri otrocih iz družin z dobrim in otrocih iz družin s slabim 

socialnoekonomskim statusom 

 

Χ2 = 0,3918 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488 

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v skrbi otrok samih zase glede na 

socialnoekonomski status družine. 
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Šolsko delo: 

Pri šolskem delu se dobro znajdejo, pomoč potrebujejo le pri pripravah na 

preverjanje znanja in opravljanju nekaterih domačih nalog. Ko naletijo na ovire 

pri reševanju učnih problemov, znajo prositi za pomoč in jo tudi sprejeti.  

 

Graf 6: Šolsko delo otrok iz družin z dobrim in otrok iz družin s slabim 

socialnoekonomskim statusom 

 

Χ2 = 4,6354 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488 

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v skrbi otrok za šolsko delo glede na 

socialnoekonomski status družine. 
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Samopodoba in čustvovanje: 

V večji meri imajo otroci dobro mišljenje in razvito podobo o samih sebi, le da je 

otrok, ki prihajajo iz družin z dobrim socialnoekonomskim statusom nekoliko 

več. Znajo prepoznati svoja čustva in upoštevati čustva drugih. V obeh primerih 

pa je največ takšnih otrok, ki  le občasno sprejemajo posledice svojih odločitev. 

Dobro se odzivajo na kritiko drugih in se, včasih nekoliko bolj intenzivno, vendar 

sprejemljivo, čustveno odzovejo na določene situacije. 

 

Graf 7: Samopodoba in čustv ovanje pri otrocih iz družin z dobrim in otrocih iz družin  

s slabim socialnoekonomskim statusom                                                                                                                                                                                                      

 

Χ2 = 4,25 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488 

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v samopodobi in čustvovanju otrok 

glede na socialnoekonomski status družine. 
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Komunikacija in socialni odnosi: 

V družinah z dobrim socialnoekonomskim statusom je najmanj otrok, ki znajo 

vedno izbrati pravi način komuniciranja in imajo dobre odnose z drugimi. Pri 

družinah s slabim socialnoekonomskim statusom pa je drugače, in sicer je 

najmanj ravno tistih, ki nikoli nimajo težav pri sodelovanju v skupini. Kljub temu 

pa v obeh primerih drži, da se znajo vsi dobro vključevati v delo v skupini. 

Agresivnega reševanja konfliktnih situacij skoraj ni, občasno pa prihaja do 

nesoglasij, ki se navadno rešijo na miren in ustrezen način. 

 

Graf 8: Komunikacija in socialni odosi otrok iz družin z dobrim in otrok iz družin s  slabim 

socialnoekonomskim statusom 

 

Χ2 = 1,43448 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488 

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v komunikaciji in socialnih odnosih 

otrok glede na socialnoekonomski status družine. 
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2.5.3 Analiza med otroci, ki živijo v rejniški družini in otroci, ki živijo 

doma 

 

Skrb zase: 

Pri otrocih, ki prihajajo iz rejniških družin je prisotna občasna skrb samih zase. 

Še posebej jim je treba pomagati pri nadzoru in skrbi za osebno higieno. Včasih 

imajo težave z izogibanjem nevarnostim in opozarjanjem na slabo počutje. 

Otroci, ki živijo doma nimajo posebnih težav pri skrbi samih zase. Potrebujejo le 

nekaj pazljivosti in kontrole nad skrbjo za osebno higieno. Vedo kako poiskati 

pomoč, ko se slabo počutijo in to na ustrezen način tudi opozorijo.  

 

Graf 9: Skrb samih zase pri otrocih, ki živijo v rejništvu in otrocih, ki živijo doma 

 

Χ2 = 6,9617 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488 

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v skrbi otrok samih zase glede na vrsto 

družine. 
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Šolsko delo: 

Otroci, ki živijo v rejniških družinah so pri opravljanju šolskih obveznosti dokaj 

samostojni. Pouk v glavnem obiskujejo redno in imajo dobre delovne navade, a 

včasih potrebujejo nekoliko več pomoči pri opravljanju domačih nalog. Več 

težav imajo z iskanjem pomoči pri učenju, kot otroci ki živijo doma, saj neradi 

priznajo, da jo potrebujejo. 

Otroci, ki živijo doma so pri šolskem delu so pogosto pridni, kljub temu pa 

občasno potrebujejo pomoč. Ta je potrebna predvsem pri pripravah na 

preverjanje znanja in opravljanju določenih domačih nalog. So urejeni, redno 

obiskujejo pouk in pridno sodelujejo pri izvajanju šolskih aktivnosti. Kadar 

potrebujejo učno pomoč to povedo in jo radi sprejmejo. 

 

Graf 10: Šolsko delo otrok, ki živijo v rejniški družini in otrocih, ki živijo doma 

 

Χ2 = 2,4412 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488 

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v skrbi otrok za šolsko delo glede na 

vrsto družine. 
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Samopodoba in čustvovanje: 

Otroci v reji le občasno izražajo svoja prava čustva, so pogosto zaprti vase, tihi 

in plahi. Največ problemov imajo s čustvenim odzivanjem na nekatere situacije. 

Včasih se odzovejo preveč negativno, v tem smislu, da jih določene zadeve, 

besede ali situacije zelo prizadenejo. To je največkrat tudi razlog za  

neprimeren ali pretiran čustveni odziv. Drugače pa nimajo težav z 

razumevanjem in upoštevanjem čustev drugih, vendar to redkeje pokažejo. 

Otroci, ki živijo doma svoja čustva pokažejo navzven in navadno ob pravih 

trenutkih. Občasno so nekoliko nejevoljni in nezadovoljni sami s sabo. Vedo 

kdaj je nekdo v stiski oziroma znajo to zaznati in razumeti njihova čustva. 

Težave imajo le pri zastavljanju realnih ciljev.   

 

Graf 11: Samopodoba in čustvovanje otrok v rejništvu in otrok, ki živijo doma 

 

Χ2 = 7,8628 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488  

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v samopodobi in čustvovanju otrok 

glede na vrsto družine. 
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Komunikacija in socialni odnosi: 

Otroci v reji imajo navadno nekaj težav pri sami komunikaciji z ostalimi. 

Rezultati so pokazali, da so njihovi socialni odnosi v mejah pričakovanja. Znajo 

se vključiti v pogovore in delo v skupini, vendar težko zaupajo drugim. Pojavljajo 

se občasne težave pri razumevanju in upoštevanju pravil ter pri iskanju pomoči. 

Tu in tam se včasih pojavlja, da se na določene občutljive situacije odzovejo 

agresivno. 

Socialni odnosi otrok, ki živijo doma so v glavnem dobro razviti. Njihovo 

vključevanje in interakcija z ostalimi v skupini je obojestranska in ne predstavlja 

večjih težav. Agresivno obnašanje je pri otrocih, ki živijo doma zelo redko. 

Včasih pa se pojavljajo problemi pri ustrezni rabi komunikacije. 

 

Graf 12: Komunikacija in socialni odnosi otrok v rejništvu in otrok, ki živijo doma 

 

Χ2 = 5,1546 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488  

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v komunikaciji in socialnih odnosih 

otrok glede na vrsto družine. 
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2.5.4 Analiza med otroci, ki so edinci in otroci, ki imajo brate in/ali sestre 

 

Skrb zase: 

Edinci znajo dobro skrbeti zase, redko potrebujejo pomoč in so v veliki meri 

samostojni. Včasih je potrebna pomoč pri skrbi za osebno higieno oziroma je 

treba nanjo bolj opozarjati. Znajo poiskati pomoč, ko jo potrebujejo in se 

izogibajo nevarnostim. 

Potrebujejo malce več pomoči pri skrbi zase, kot pa tisti, ki nimajo bratov in 

sester. To še posebej velja pri skrbi za osebno higieno kar je verjetno posledica 

izgube popolnega nadzora staršev nad osebno higieno vseh otrok v družini. 

Pozitivna stran da niso edinci je, da staršem pri skrbi zanje pomagajo tudi 

njihovi bratje in/oziroma sestre. Znajo prositi za pomoč in povedati kdaj je z 

njimi nekaj narobe. 

 

Graf 13: Skrb samih zase pri edincih in otrocih, ki imajo brate/sestre 

 

 

Χ2 = 2,984 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488  

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v skrbi otrok samih zase glede na kraj 

število otrok v družini. 
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Šolsko delo: 

Otroci brez bratov ali sester delo in naloge v šoli v glavnem uspešno opravljajo. 

Imajo urejene šolske potrebščine in so vestni pri opravljanju domačih nalog. Ko 

potrebujejo učno pomoč, zanjo tudi prosijo. Pri samem šolskem delu pa niso 

toliko samostojni kot otroci, ki imajo brate ali sestre. 

Pri šolskem delu so rezultati pokazali, da so otroci, ki imajo brate in/ali sestre 

navadno pridni, njihove delovne navade pa so v mejah pričakovanja. 

Potrebujejo nekaj pomoči pri opravljanju domačih nalog in pripravah na 

preverjanje znanja. Kadar je delo zanje prezahtevno za učno pomoč poprosijo 

sorojence oziroma brate ali sestre. So pa nekoliko bolj neurejeni in niso tako 

zelo dosledni pri opravljanju šolskega dela kot  pa edinci. 

 

Graf 14: Šolsko delo pri edincih in otrocih, ki imajo brate/sestre 

 

Χ2 = 8,85 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488  

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v skrbi otrok za šolsko delo glede na 

šrevilo otrok v družini. 
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Samopodoba in čustvovanje: 

Edinci imajo dobro mnenje o sebi. Včasih je moč čutiti nekoliko več 

razvajenosti, kot pri številčnejših družinah. Znajo ustrezno izražati svoja čustva, 

a včasih pretirano odreagirajo na določene situacije. Nekaj težav jim povzroča 

tudi sprejemanje kritike, sami pa nimajo težav z izražanjem svojega mišljenja. 

Zaradi tega včasih težko razumejo in upoštevajo čustva drugih. 

Otroci s sorojenci imajo v večini primerov dobro samopodobo, do sebe pa so 

nekoliko bolj kritični. Viden je vpliv bratov in/ali sester, saj se po njih zgledujejo, 

jih posnemajo in jim želijo biti čim bolj podobni. Zaradi tega je občasno viden 

občutek manjvrednosti. Znajo izraziti čustva na primeren način in dobro 

razumejo čustva drugih. Včasih se na kakšno situacijo odzovejo bolj razburjeno 

ali užaljeno. 

 

Graf 15: Samopodoba in čustvovanje pri edincih in otrocih, ki imajo brate/sestre 

 

 

Χ2 = 1,14 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488  

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v samopodobi in čustvovanju otrok 

glede na število otrok v družini. 
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Komunikacija in socializacija: 

Delo edincev v skupini z ostalimi je v glavnem dobro. Znajo se aktivno 

vključevati v pogovore in izbirajo ustrezne načine komunikacije in 

komunikacijska sredstva. Gradijo dobre odnose, vendar imajo nekaj težav pri 

upoštevanju mnenj in želj ostalih. Znajo nuditi pomoč in jo tudi sprejeti. Pri delu 

v skupinah nimajo posebnih težav z upoštevanjem danih pravil in dobro sledijo 

navodilom. 

Otroci, ki imajo brate in/ali sestre so včasih bolj prepirljivi kot edinci. Drugače pa 

so odnosi z drugimi dobri, znajo se vklopiti in sodelovati v skupine. Nimajo težav 

s komuniciranjem in se radi pogovarjajo o različnih stvareh. Radi pomagajo, 

kadar drugi potrebujejo pomoč in jo  od njih tudi znajo sprejeti. So nekoliko bolj 

dojemljivi za pravila v skupini, kot pa edinci. Včasih se zgodi, da se na kakšne 

konfliktne situacije odzovejo agresivno. 

 

Graf 16: Komunikacija in socialni odnosi edincev in otrok, ki imajo brate/sestre 

 

Χ2 = 17,96 > Χ2  (df=4; P=0,01) = 13,28 

S tveganjem P<0,01 je prisotna statistično pomembna razlika v komunikaciji in 

socialnih osnosih med otroki glede na število otrok v družini.  
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2.5.5 Analiza med otroci iz družin z obema staršema in družin, kjer je 

eden izmed staršev oče/mati samorhanilec/ka 

 

Do večjih razhajanj med tema dvema skupinama v glavnem ne prihaja. 

Razhajanja so vidna pri skrbi zase, kjer je manj tistih otrok, ki so pri skrbi zase 

zelo samostojni. Ovire se pojavljajo tudi pri delu v skupinah, ker so otroci, ki 

živijo samo z enim od staršev bolj zaprti vase in se v delo v skupini težje 

vključujejo. Pri delu in sodelovanju v skupinah pa tudi niso zelo aktivni, kot 

otroci, ki živijo z obema staršema. 

 

Skrb zase: 

Malo tistih, ki pri skrbi zase nikoli ne potrebujejo pomoči. V glavnem znajo dobro 

skrbeti za osebno higieno in nimajo težav z iskanjem pomoči, ko jo potrebujejo. 

Pri skrbi zase potrebujejo več pomoči, kot pri otroci, ki živijo z obema staršema. 

Občasno je potrebno več skrbi in nadzora nameniti opravljanju vsakdanjih stvari 

(oblačenje, prehranjevanje). Več pozornosti je treba nameniti tudi skrbi za 

njihovo osebno higieno. Znajo poiskati pomoč, ko jo potrebujejo in opozoriti 

druge v primerih njihovega slabega počutja. 

 

Graf 17: Skrb samih zase pri otrocih z obema staršema in otrocih enim staršem 

 

Χ2 = 2,625 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488  

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v skrbi otrok samih zase glede na 

popolnost družine. 
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Šolsko delo: 

Pri opravljanju šolskih obveznosti so vsi dosledni in vestni. Redno obiskujejo 

pouk in imajo dobre delovne navade. Le pri preverjanju znanja in opravljanju 

nekaterih zahtevnejših domačih nalog potrebujejo pomoč.  

V šoli in pri šolskem delu pa potrebujejo otroci z enim staršem nekoliko več 

pomoči, kot tisti, ki živijo z obema staršema, vendar ne prihaja do večjih razlik. 

So nekoliko bolj neurejeni in niso tako samostojni pri opravljanju njihovih šolskih 

obveznosti. 

 

Graf 18: Šolsko delo otrok iz družine z obema staršema  

in otrok, ki imajo samo enega starše 

 

Χ2 = 7,2619 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488  

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v skrbi otrok zšolsko delo glede na 

popolnost družine. 
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Samopodoba in čustvovanje: 

Mnenje otrok, ki imajo oba starša o sebi je v glavnem dobro in pogosto boljše 

kot pri otrocih samo z enim staršem.. So dojemljivi za čustva drugih, večkrat pa 

imajo težave z izražanjem svojih čustev. To je posledica tega, ker so pogosto 

bolj zaprti vase in svoja čustva težje izrazijo.  

Otroci, ki imajo samo enega starša posebnih težav s svojo samopodobo in 

čustvovanjem nimajo. Dobro znajo sprejeti kritiko in pokazati svoja čustva. Do 

drugih so prijazni in znajo prepoznati njihova čustva ter jih tudi upoštevajo. 

Redko kdaj se neprimerno odzovejo na določene situacije.  

 

Graf 19: Samopodoba in čustvovanje pri otrocih iz družine z obema stršema  

in otrocih z enim stršem 

 

Χ2 = 1,5411 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488  

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v samopodobi in čustvovanju otrok 

glede na popolnost družine. 
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Komunikacija in socialni odnosi: 

Otroci, ki imajo le oba starša imajo dobre socialne odnose, uporaba 

komunikacije je ustrezna in primerna. Radi pomagajo drugim in potrebno pomoč 

tudi sprejmejo. Aktivno sodelujejo v skupinah in gradijo pozitivne medsebojne 

odnose. Skoraj nikoli se na določene konfliktne situacije odzovejo agresivno. 

Pri vključevanju v skupino potrebujejo otroci, ki imajo le enega starša nekoliko 

več časa. S komunikacijo v skupini navadno nimajo posebnih težav, imajo 

ustrezen besedni zaklad in ga znajo primerno uporabljati. Gradijo dobre odnose 

z drugimi, če pride do kakšnih sporov pa se raje umaknejo, namesto da jih 

poskušajo rešiti na agresiven način. Na splošno se sporom in konfliktnim 

situacijam izogibajo. 

 

Graf 20: Komunikacija in socialni odnosi otrok iz družine z obema stršema  

in otrok z enim stršem 

 

Χ2 = 1,7426 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488  

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v komunikaciji in socialnih odnosih 

otrok glede na popolnost družine. 
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2.5.6 Analiza med otroci za ločenimi starši in otroci z neločenimi starši 

 

Skrb zase: 

Kar zadeva skrb zase potrebujejo otroci, katerih starši so ločeni več nadzora in 

pozornosti. Večinoma se navežejo na enega izmed staršev (tistega, s katerim 

navadno preživijo več časa), kar pogosto privede do sporov med staršema 

glede vzgoje. Otroci zaradi te navezanosti redkeje opozarjajo na njihovo slabo 

počutje. Pogosteje potrebujejo pomoč, vendar tega mnogokrat ne pokažejo 

oziroma ne povedo. 

Otroci z neločenimi starši nimajo posebnih težav pri skrbi zase. Občasno 

potrebujejo pomoč pri osebni higieni. Ko se poškodujejo ali so bolni znajo na to 

opozoriti in pravočasno poiskati pomoč. 

 

Graf 21: Skrb samih zase pri otrocih, katerih starši so ločeni  

in otrocih, katerih starši niso ločeni 

 

Χ2 = 12,683 > Χ2  (df=4; P= 0,025) = 11,14  

S tveganjem P=0,025 je prisotna statistično pomembna razlika v skrbi otrok 

samih zase glede na ločenost staršev. 
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Šolsko delo: 

V šoli in pri šolskem delu so otroci ločenih staršev bolj samostojni, in le občasno 

potrebujejo pomoč pri učenju. Pri opravljanju šolskih obveznosti se nadejajo k 

čim večji neodvisnosti in se redkokdaj sami poiščejo pomoč staršev. Skrbijo za 

red in so bolj pridni pri opravljanju domačih nalog , kot otroci katerih starši niso 

ločeni. 

Tudi otroci, ki živijo z obema staršema so pri obveznostih v šoli in opravljanju 

učnega dela aktivni in pridni. Pomoč potrebujejo pri zahtevnih nalogah in 

pripravah na preverjanje znanja. So nekoliko manj samostojni kot otroci, katerih 

starši so ločeni.  

 

Graf 22: Šolsko delo otrok, ki imajo ločene starše in otrok ni nimajo ločenih stršev 

 

Χ2 = 0,2818 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488  

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v skrbi otrok za šolsko delo glede na 

ločenost staršev. 
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Samopodoba in čustvovanje: 

Otroci iz družine z ločenimi starši imajo pri samopodobi navadno več težav. 

Rezultati so pokazali, da so ti otroci mirni, tihi in zaprti vase, znajo pa biti tudi 

trmasti. Pogosto o sebi nimajo pozitivnega mnenja, prisotna pa je tudi visoka 

stopnja občutka krivde za svoja dejanja. Prepoznajo čustva drugih in se na 

določene situacije odzovejo zelo čustveno, bodisi v obliki izbruhov jeze ali pa 

joka. Njihovo izražanje čustev je močno, vendar redko izraženo navzven.  

Pridobljeni razultati so pokazali da so otroci, ki nimajo ločenih staršev sami do 

sebe občasno zelo kritični, skoraj nikoli pa o sebi ne razmišljajo negativno. 

Znajo prepoznati svoja in čustva drugih. Ko je potrebno, se znajo ustrezno 

čustveno odzvati na dogodke v katere so posredno ali neposredno vpleteni. 

Njihov odziv pa je včasih bolj, včasih pa malo manj emocionalen.  

 

Graf 23: Samopodoba in čustvovanje otrok, katerih starši so ločeni  

in otrok, katerih straši niso ločeni 

 

Χ2 = 1,4630 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488  

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v samopodobi in čustvovanju otrok 

glede na ločenost staršev. 
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Komunikacija in socialni odnosi: 

Težave pri delu v skupini, upoštevanju pravil in navodil imajo predvsem otroci 

ločenih staršev. Imajo močno željo po dobrih odnosih z drugimi, vendar se s 

težavo vključujejo v pogovore s sovrstniki. Pogosto ne vedo kako k njim 

pristopiti in pri tem potrebujejo pomoč. Sicer znajo ustrezno ustno posredovati 

informacije, potrebujejo pa nekaj več časa predno premostijo začetne 

komunikacijske ovire. Kar zadeva pomoč, jo redkeje ponudijo in sprejmejo. 

Socialni odnosi otrok z neločenimi starši pa so v glavnem dobro razviti. Pri 

komunikaciji in vključevanju v skupinsko delo so uspešni. Nekaj težav imajo z 

pogovarjanjem o različnih temah, ker so jim določene teme tuje in hitro izgubijo 

zanimanje. So aktivni pri sodelovanju z drugimi, radi pomagajo drugim, pomoč 

pa neradi sprejmejo. Znajo graditi pozitivne medsebojne odnose. Izogibajo se 

konfliktnim situacijam oziroma jih, z nekaj pomoči, rešujejo na kar se da umirjen 

način. 

 

Graf 24: Komunikacija in socialni odnosi otrok, katerih strši so ločeni  

in otrok, katerih starši niso ločeni 

 

Χ2 = 1,1539 < Χ2  (df=4; P=0,05) = 9,488  

Ni prisotnih statistično pomembnih razlik v komunikaciji in socialnih odnosih 

otrok glede na ločenost staršev. 
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2.6 Razprava 

 

Na podlagi rezultatov anket lahko sklepamo, da otroci s posebnimi potrebami iz 

podeželja ne skrbijo drugače zase kot tisti iz mesta. Podeželjski otroci nimajo 

posebnih težav pri navezovanju stikov. Prav tako ne moremo trditi, da okolje v 

katerem otrok živi vpliva na skrb za šolsko delo, samopodobo, čustvovanje ter 

komunikacijo in socialne odnose. Ti rezultati ovržejo hipotezo, ki pravi da imajo 

otroci s posebnimi potrebami s podeželja večje težave pri vključevanju v 

družbeno okolje kot otroci s posebnimi potrebami, ki živijo v mestu. 

 

Potrdi se hipoteza, da socialno-ekonomski status družine ne vpliva na 

samopodobo otroka s posebnimi potrebami.  

Iz analize mnenj učiteljev otrok s posebnimi potrebami je razvidno, da socialno-

ekonomski status ne vpliva na skrb zase, ne vpliva na šolsko delo, prav tako pa 

socialno-ekonomski status ne vpliva na samopodobo in čustvovanje ter 

komunikacijo in socialne osnose otroka s posebnimi potrebami. 

 

Hipoteza, da otroci s posebnimi potrebami, ki živijo v rejniških družinah slabše 

skrbijo za šolsko delo, kot otroci iz bioloških je ovržena.  

Rezultati so pokazali, da otroci s posebnimi potrebami v rejništvu enako dobro 

skrbijo zase kot tisti, ki živijo doma. Prav tako ni razlik v samopodobi in 

komunikaciji med otroci s posebnimi potrebami, ki živijo v rejništvu in tistimi, ki 

živijo doma. Raziskava pa je tudi pokazala, da imajo živeči v reji podobno 

komunikacijo in socialne odnose kot tisti otroci s posebnimi potrebami, ki živijo v 

domačem okolju. 

 

Raziskava je pokazala, da bratje in sestre ne vplivajo na šolsko delo in 

komunikacijo otrok s posebnimi potrebami. Iz rezultatov ankete pa lahko z več 

kot 95% verjetnostjo trdimo, da edinci s posebnimi potrebami drugače 

komunicirajo in imajo drugačne socialne odnose kot otroci s posebnimi 

potrebami, ki imajo brate in sestre. Slednje lahko podpremo z dejstvom, da 

otroci s posebnimi potrebami pogosteje in intenzivneje posnemajo ostale člane 

družine in lažje poiščejo pomoč pri ljudeh, ki jih poznajo.  Sklepamo lahko, da 
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imajo otroci s posebnimi potrebami, ki niso edinci manj težav pri vključevanju v 

delo in pri komunikaciji z drugimi, so pa tudi bolj samostojni pri skrbi zase.  

 

Hipoteza, da imajo otroci s posebnimi potrebami, ki živijo pri materi 

samohranilki oziroma očetu samohranilcu slabšo samopodobo kot otroci, ki 

imajo oba starša je ovržena, saj je raziskava pokazala, da ne obstaja statistično 

pomembna razlika v samopodobi oz. čustvovanju med otroki s posebnimi 

potrebami v enostarševskih ali popolnih družinah. Učitelji otrok s posebnimi 

potrebami so mnenja, da na skrb otroka za samega sebe, skrb za šolsko delo in 

pa komunikcijo ter socialne odnose ne vpliva življenje s enim oziroma obema 

strašema.  

 

Ovržena je hipoteza, ki pravi, da otroci ločenih staršev enako dobro skrbijo zase 

kot otroci staršev, ki niso ločeni. Analiza mnenj specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov je pokazala, da lahko s 95% gotovostja trdimo, da obstaja 

statistično pomombna razlika v skrbi otrok s posebnimi potrebami samih zase 

glede na to ali so njihovi starši ločeni ali ne. Na podlagi tega lahko sklepamo, da 

se otroci s posebnimi potrebami iz popolnih družin bolje znajdejo v vsakdanjih 

opravilih osebne urejenosti, kar je pripisati prisotnosti in posvečanju otroku tako 

očetu kot tudi mami v okviru prostega časa, ki ga pogosteje preživljajo skupaj. 

Kontrola in usmerjanje samostojnosti je povezano tudi s čustvenimi momenti, ki 

jih lahko oba starša v večji meri izkoristita za otrokovo učenje kot le eden od 

njiju. Raziskava je prav tako pokazala, da na otrokovo šolsko delo, 

samopodobo in čustvovanje ter komunikacijo in socialne odnose ne vpliva 

dejstvo ali so straši ločeni ali ne.  
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3 SKLEP 

 

Na podlagi vseh pridobljenih podatkov, informacij in rezultatov anket so 

pokazali, da je bila izbira literature ustrezna in je služila namenom mojega 

diplomskega dela. V raziskovalnem delu so bili rezultati v mejah pričakovanja. 

Spoznala sem, da bivanjsko socialno okolje nima tako močnega vpliva na 

razvoj in odraščanje otroka s posebnimi potrebami. Večji in bolj pomemben je 

vpliv družinskih članov, njihovo ukvarjanje z otrokom in samo vključevanje 

otroka v aktivnosti in sodelovanje z drugimi. 

 

Med samim pisanjem dela sem sprva imela nekaj težav pri izbiri literature, saj je 

bilo na voljo ogromno literature, ki pa vsa ni ustrezala potrebam mojega dela. 

Nekaj problemov sem imela tudi pri sestavi ustreznih anketnih vprašalnikov, saj 

sem želela z njimi pridobiti čim boljši vpogled v odnose in socializacijo otrok s 

posebnimi potrebami.  

 

Z diplomskim delom sem želela predstaviti pogled in mnenje specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov o vplivu družine na razvoj otroka s posebnimi 

potrebami. S pomočjo vprašalnikov oziroma anket sem pridobila pozitivne 

rezultate. Iz njih sem spoznala, da so anketirani specialni in rehabilitacijski 

pedagogi izkazali, da je njihovo delo na področju pravočasnega ukrepanja, 

samega zaznavanja in umeščanja otrok s posebnimi potrebami ustrezno. 

 

Možnosti za nadaljnje raziskovanje vidim predvsem v obliki raznih delavnic in 

srečanj tako za starše, kot za vse specialne in rehabilitacijske pedagoge in 

ostale specialiste iz tega področja. Eden izmed mojih predlogov je tudi ta, da bi 

lahko bil obisk katere izmed že obstoječih delavnic organiziran že med študijem. 

 

 

Otrok bi moral imeti možnost na vsakem koraku izkusiti resnično življenje;  

ne odstranjujmo trnov z vrtnic. 

Ellen Kay 
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5. PRILOGE 

 

5.1. Priloga (vprašalnik za specialne in rehabilitacijske pedagoge) 

 

VPRAŠALNIK 

 

Sem študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. V okviru diplomskega dela želim raziskati, kakšno je mnenje specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov o vplivu družine na razvoj in funkcioniranje otroka s 

posebnimi potrebami. Zato Vas naprošam, da izpolnite spodnji vprašalnik. Vaši 

odgovori mi bodo v pomoč pri empiričnem delu naloge. 

Vprašalnik je anonimen in odgovori bodo uporabljeni izključno za namene mojega 

diplomskega dela. Za sodelovanje se Vam lepo zahvaljujem. Višnja Gladović  

Spol: M    Ž 

 

Leta delovne dobe: ___ let 
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Za spodaj navedene trditve se opredelite (obkrožite številko), kako pogosto po vašem 

mnenju veljajo za otroke: 

 

1 -  Nikoli     2 - Redko      3 - Občasno      4 - Pogosto       5 – Vedno 

 

Za spodnje trditve označite, kako pogosto veljajo za otroka, ki ima ločene starše. 

 

 Skrb za samega sebe      

1. Umiva si roke pred in po jedi, po uporabi stranišča, po opravljenem 

delu. 

1 2 3 4 5 

2. V primeru bolezni ali slabega počutja opozori vzgojitelja. 1 2 3 4 5 

3. Poišče pomoč pri poškodbi. 1 2 3 4 5 

4. Oblači in obuva se letnemu času primerno. 1 2 3 4 5 

5. Poje ustrezno količino in vrsto hrane. Je raznovrstno hrano. 1 2 3 4 5 

6. Izogiba se nevarnostim. 1 2 3 4 5 

7. Pozna denar. Ima ga spravljenega v denarnici. Sam skrbi za svoje 

finančne zadeve. 

1 2 3 4 5 

 Šolsko delo 1 2 3 4 5 

1. Redno obiskuje pouk. 1 2 3 4 5 

2.  Šolsko torbo ima urejeno, skrbi za šolske potrebščine. 1 2 3 4 5 

3. Redno opravlja domače naloge. 1 2 3 4 5 

4. Prosi za učno pomoč in jo sprejme. 1 2 3 4 5 

5.  Pripravljen je na ustna in pisna preverjanja znanja. 1 2 3 4 5 

6. Ima urejeno svojo garderobno omaro. 1 2 3 4 5 

 Socializacija 1 2 3 4 5 

a) Samopodoba in čustvovanje 1 2 3 4 5 

1. Ima pozitivno stališče do sebe. 1 2 3 4 5 

2. Sprejema posledice svojih odločitev. 1 2 3 4 5 

3. Zastavlja si realne cilje. 1 2 3 4 5 

4. Sprejema kritiko. 1 2 3 4 5 

5. Prepozna svoja čustva. 1 2 3 4 5 

6. Čustva izrazi na sprejemljiv način. 1 2 3 4 5 

7. Razume in upošteva čustva drugih. 1 2 3 4 5 

8. Čustveno se ustrezno odzove na situacijo. 1 2 3 4 5 

9.  Ima občutke krivde. 1 2 3 4 5 
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b) Komunikacija in socialni odnosi 1 2 3 4 5 

1. Ima ustrezen besedni zaklad. 1 2 3 4 5 

2. Verbalno posreduje informacije. 1 2 3 4 5 

3. Sodeluje v delu v skupini. 1 2 3 4 5 

4. Pogovarja se o različnih temah. 1 2 3 4 5 

5.  Uporablja različne načine načine komunikacije, primerno situaciji 1 2 3 4 5 

6. Gradi pozitivne medsebojne odnose. 1 2 3 4 5 

7. Spoštuje pravila v skupini. 1 2 3 4 5 

8. Ponudi pomoč drugim. Sprejme pomoč. 1 2 3 4 5 

9. Konfliktne situacije reši na ustrezen način. 1 2 3 4 5 

10. Agresivno rešuje konfliktne situacije. 1 2 3 4 5 

 

Za spodaj navedene trditve se opredelite (obkrožite številko), kako pogosto po vašem 

mnenju veljajo za otroke: 

 

1 -  Nikoli     2 - Redko      3 - Občasno      4 - Pogosto       5 – Vedno 

 

Za spodnje trditve označite, kako pogosto veljajo za otroka, ki nima ločenih 

staršev. 

 

 Skrb za samega sebe      

1. Umiva si roke pred in po jedi, po uporabi stranišča, po opravljenem 

delu. 

1 2 3 4 5 

2. V primeru bolezni ali slabega počutja opozori vzgojitelja. 1 2 3 4 5 

3. Poišče pomoč pri poškodbi. 1 2 3 4 5 

4. Oblači in obuva se letnemu času primerno. 1 2 3 4 5 

5. Poje ustrezno količino in vrsto hrane. Je raznovrstno hrano. 1 2 3 4 5 

6. Izogiba se nevarnostim. 1 2 3 4 5 

7. Pozna denar. Ima ga spravljenega v denarnici. Sam skrbi za svoje 

finančne zadeve. 

1 2 3 4 5 

 Šolsko delo 1 2 3 4 5 

1. Redno obiskuje pouk. 1 2 3 4 5 

2.  Šolsko torbo ima urejeno, skrbi za šolske potrebščine. 1 2 3 4 5 

3. Redno opravlja domače naloge. 1 2 3 4 5 

4. Prosi za učno pomoč in jo sprejme. 1 2 3 4 5 

5.  Pripravljen je na ustna in pisna preverjanja znanja. 1 2 3 4 5 
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6. Ima urejeno svojo garderobno omaro. 1 2 3 4 5 

 Socializacija 1 2 3 4 5 

a) Samopodoba in čustvovanje 1 2 3 4 5 

1. Ima pozitivno stališče do sebe. 1 2 3 4 5 

2. Sprejema posledice svojih odločitev. 1 2 3 4 5 

3. Zastavlja si realne cilje. 1 2 3 4 5 

4. Sprejema kritiko. 1 2 3 4 5 

5. Prepozna svoja čustva. 1 2 3 4 5 

6. Čustva izrazi na sprejemljiv način. 1 2 3 4 5 

7. Razume in upošteva čustva drugih. 1 2 3 4 5 

8. Čustveno se ustrezno odzove na situacijo. 1 2 3 4 5 

9.  Ima občutke krivde. 1 2 3 4 5 

b) Komunikacija in socialni odnosi 1 2 3 4 5 

1. Ima ustrezen besedni zaklad. 1 2 3 4 5 

2. Verbalno posreduje informacije. 1 2 3 4 5 

3. Sodeluje v delu v skupini. 1 2 3 4 5 

4. Pogovarja se o različnih temah. 1 2 3 4 5 

5.  Uporablja različne načine načine komunikacije, primerno situaciji 1 2 3 4 5 

6. Gradi pozitivne medsebojne odnose. 1 2 3 4 5 

7. Spoštuje pravila v skupini. 1 2 3 4 5 

8. Ponudi pomoč drugim. Sprejme pomoč. 1 2 3 4 5 

9. Konfliktne situacije reši na ustrezen način. 1 2 3 4 5 

10. Agresivno rešuje konfliktne situacije. 1 2 3 4 5 
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Za spodaj navedene trditve se opredelite (obkrožite številko), kako pogosto po vašem 

mnenju veljajo za otroke: 

 

1 -  Nikoli     2 - Redko      3 - Občasno      4 - Pogosto       5 – Vedno 

 

Za spodnje trditve označite, kako pogosto veljajo za otroka, ki ima mamo 

samohranilko. 

 

 Skrb za samega sebe      

1. Umiva si roke pred in po jedi, po uporabi stranišča, po opravljenem 

delu. 

1 2 3 4 5 

2. V primeru bolezni ali slabega počutja opozori vzgojitelja. 1 2 3 4 5 

3. Poišče pomoč pri poškodbi. 1 2 3 4 5 

4. Oblači in obuva se letnemu času primerno. 1 2 3 4 5 

5. Poje ustrezno količino in vrsto hrane. Je raznovrstno hrano. 1 2 3 4 5 

6. Izogiba se nevarnostim. 1 2 3 4 5 

7. Pozna denar. Ima ga spravljenega v denarnici. Sam skrbi za svoje 

finančne zadeve. 

1 2 3 4 5 

 Šolsko delo 1 2 3 4 5 

1. Redno obiskuje pouk. 1 2 3 4 5 

2.  Šolsko torbo ima urejeno, skrbi za šolske potrebščine. 1 2 3 4 5 

3. Redno opravlja domače naloge. 1 2 3 4 5 

4. Prosi za učno pomoč in jo sprejme. 1 2 3 4 5 

5.  Pripravljen je na ustna in pisna preverjanja znanja. 1 2 3 4 5 

6. Ima urejeno svojo garderobno omaro. 1 2 3 4 5 

 Socializacija 1 2 3 4 5 

a) Samopodoba in čustvovanje 1 2 3 4 5 

1. Ima pozitivno stališče do sebe. 1 2 3 4 5 

2. Sprejema posledice svojih odločitev. 1 2 3 4 5 

3. Zastavlja si realne cilje. 1 2 3 4 5 

4. Sprejema kritiko. 1 2 3 4 5 

5. Prepozna svoja čustva. 1 2 3 4 5 

6. Čustva izrazi na sprejemljiv način. 1 2 3 4 5 

7. Razume in upošteva čustva drugih. 1 2 3 4 5 

8. Čustveno se ustrezno odzove na situacijo. 1 2 3 4 5 

9.  Ima občutke krivde. 1 2 3 4 5 
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b) Komunikacija in socialni odnosi 1 2 3 4 5 

1. Ima ustrezen besedni zaklad. 1 2 3 4 5 

2. Verbalno posreduje informacije. 1 2 3 4 5 

3. Sodeluje v delu v skupini. 1 2 3 4 5 

4. Pogovarja se o različnih temah. 1 2 3 4 5 

5.  Uporablja različne načine načine komunikacije, primerno situaciji 1 2 3 4 5 

6. Gradi pozitivne medsebojne odnose. 1 2 3 4 5 

7. Spoštuje pravila v skupini. 1 2 3 4 5 

8. Ponudi pomoč drugim. Sprejme pomoč. 1 2 3 4 5 

9. Konfliktne situacije reši na ustrezen način. 1 2 3 4 5 

10. Agresivno rešuje konfliktne situacije. 1 2 3 4 5 

 

Za spodaj navedene trditve se opredelite (obkrožite številko), kako pogosto po vašem 

mnenju veljajo za otroke: 

 

1 -  Nikoli     2 - Redko      3 - Občasno      4 - Pogosto       5 – Vedno 

 

Za spodnje trditve označite, kako pogosto veljajo za otroka, ki ima očeta 

samohranilca. 

 

 Skrb za samega sebe      

1. Umiva si roke pred in po jedi, po uporabi stranišča, po opravljenem 

delu. 

1 2 3 4 5 

2. V primeru bolezni ali slabega počutja opozori vzgojitelja. 1 2 3 4 5 

3. Poišče pomoč pri poškodbi. 1 2 3 4 5 

4. Oblači in obuva se letnemu času primerno. 1 2 3 4 5 

5. Poje ustrezno količino in vrsto hrane. Je raznovrstno hrano. 1 2 3 4 5 

6. Izogiba se nevarnostim. 1 2 3 4 5 

7. Pozna denar. Ima ga spravljenega v denarnici. Sam skrbi za svoje 

finančne zadeve. 

1 2 3 4 5 

 Šolsko delo 1 2 3 4 5 

1. Redno obiskuje pouk. 1 2 3 4 5 

2.  Šolsko torbo ima urejeno, skrbi za šolske potrebščine. 1 2 3 4 5 

3. Redno opravlja domače naloge. 1 2 3 4 5 

4. Prosi za učno pomoč in jo sprejme. 1 2 3 4 5 

5.  Pripravljen je na ustna in pisna preverjanja znanja. 1 2 3 4 5 
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6. Ima urejeno svojo garderobno omaro. 1 2 3 4 5 

 Socializacija 1 2 3 4 5 

a) Samopodoba in čustvovanje 1 2 3 4 5 

1. Ima pozitivno stališče do sebe. 1 2 3 4 5 

2. Sprejema posledice svojih odločitev. 1 2 3 4 5 

3. Zastavlja si realne cilje. 1 2 3 4 5 

4. Sprejema kritiko. 1 2 3 4 5 

5. Prepozna svoja čustva. 1 2 3 4 5 

6. Čustva izrazi na sprejemljiv način. 1 2 3 4 5 

7. Razume in upošteva čustva drugih. 1 2 3 4 5 

8. Čustveno se ustrezno odzove na situacijo. 1 2 3 4 5 

9.  Ima občutke krivde. 1 2 3 4 5 

b) Komunikacija in socialni odnosi 1 2 3 4 5 

1. Ima ustrezen besedni zaklad. 1 2 3 4 5 

2. Verbalno posreduje informacije. 1 2 3 4 5 

3. Sodeluje v delu v skupini. 1 2 3 4 5 

4. Pogovarja se o različnih temah. 1 2 3 4 5 

5.  Uporablja različne načine načine komunikacije, primerno situaciji 1 2 3 4 5 

6. Gradi pozitivne medsebojne odnose. 1 2 3 4 5 

7. Spoštuje pravila v skupini. 1 2 3 4 5 

8. Ponudi pomoč drugim. Sprejme pomoč. 1 2 3 4 5 

9. Konfliktne situacije reši na ustrezen način. 1 2 3 4 5 

10. Agresivno rešuje konfliktne situacije. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Gladović Višnja; diplomsko delo 

 96  

Za spodaj navedene trditve se opredelite (obkrožite številko), kako pogosto po vašem 

mnenju veljajo za otroke: 

 

1 -  Nikoli     2 - Redko      3 - Občasno      4 - Pogosto       5 – Vedno 

 

Za spodnje trditve obkrožite, kako pogosto veljajo za otroka, ki živi v družini z 

dobrim socialnoekonomskim statusom. 

 

 Skrb za samega sebe      

1. Umiva si roke pred in po jedi, po uporabi stranišča, po opravljenem 

delu. 

1 2 3 4 5 

2. V primeru bolezni ali slabega počutja opozori vzgojitelja. 1 2 3 4 5 

3. Poišče pomoč pri poškodbi. 1 2 3 4 5 

4. Oblači in obuva se letnemu času primerno. 1 2 3 4 5 

5. Poje ustrezno količino in vrsto hrane. Je raznovrstno hrano. 1 2 3 4 5 

6. Izogiba se nevarnostim. 1 2 3 4 5 

7. Pozna denar. Ima ga spravljenega v denarnici. Sam skrbi za svoje 

finančne zadeve. 

1 2 3 4 5 

 Šolsko delo 1 2 3 4 5 

1. Redno obiskuje pouk. 1 2 3 4 5 

2.  Šolsko torbo ima urejeno, skrbi za šolske potrebščine. 1 2 3 4 5 

3. Redno opravlja domače naloge. 1 2 3 4 5 

4. Prosi za učno pomoč in jo sprejme. 1 2 3 4 5 

5.  Pripravljen je na ustna in pisna preverjanja znanja. 1 2 3 4 5 

6. Ima urejeno svojo garderobno omaro. 1 2 3 4 5 

 Socializacija 1 2 3 4 5 

a) Samopodoba in čustvovanje 1 2 3 4 5 

1. Ima pozitivno stališče do sebe. 1 2 3 4 5 

2. Sprejema posledice svojih odločitev. 1 2 3 4 5 

3. Zastavlja si realne cilje. 1 2 3 4 5 

4. Sprejema kritiko. 1 2 3 4 5 

5. Prepozna svoja čustva. 1 2 3 4 5 

6. Čustva izrazi na sprejemljiv način. 1 2 3 4 5 

7. Razume in upošteva čustva drugih. 1 2 3 4 5 

8. Čustveno se ustrezno odzove na situacijo. 1 2 3 4 5 

9.  Ima občutke krivde. 1 2 3 4 5 
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b) Komunikacija in socialni odnosi 1 2 3 4 5 

1. Ima ustrezen besedni zaklad. 1 2 3 4 5 

2. Verbalno posreduje informacije. 1 2 3 4 5 

3. Sodeluje v delu v skupini. 1 2 3 4 5 

4. Pogovarja se o različnih temah. 1 2 3 4 5 

5.  Uporablja različne načine načine komunikacije, primerno situaciji 1 2 3 4 5 

6. Gradi pozitivne medsebojne odnose. 1 2 3 4 5 

7. Spoštuje pravila v skupini. 1 2 3 4 5 

8. Ponudi pomoč drugim. Sprejme pomoč. 1 2 3 4 5 

9. Konfliktne situacije reši na ustrezen način. 1 2 3 4 5 

10. Agresivno rešuje konfliktne situacije. 1 2 3 4 5 

 

Za spodaj navedene trditve se opredelite (obkrožite številko), kako pogosto po vašem 

mnenju veljajo za otroke: 

 

1 -  Nikoli     2 - Redko      3 - Občasno      4 - Pogosto       5 – Vedno 

 

Za spodnje trditve obkrožite, kako pogosto veljajo za otroka, ki živi v družini z 

slabim socialnoekonomskim statusom. 

 

 Skrb za samega sebe      

1. Umiva si roke pred in po jedi, po uporabi stranišča, po opravljenem 

delu. 

1 2 3 4 5 

2. V primeru bolezni ali slabega počutja opozori vzgojitelja. 1 2 3 4 5 

3. Poišče pomoč pri poškodbi. 1 2 3 4 5 

4. Oblači in obuva se letnemu času primerno. 1 2 3 4 5 

5. Poje ustrezno količino in vrsto hrane. Je raznovrstno hrano. 1 2 3 4 5 

6. Izogiba se nevarnostim. 1 2 3 4 5 

7. Pozna denar. Ima ga spravljenega v denarnici. Sam skrbi za svoje 

finančne zadeve. 

1 2 3 4 5 

 Šolsko delo 1 2 3 4 5 

1. Redno obiskuje pouk. 1 2 3 4 5 

2.  Šolsko torbo ima urejeno, skrbi za šolske potrebščine. 1 2 3 4 5 

3. Redno opravlja domače naloge. 1 2 3 4 5 

4. Prosi za učno pomoč in jo sprejme. 1 2 3 4 5 

5.  Pripravljen je na ustna in pisna preverjanja znanja. 1 2 3 4 5 
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6. Ima urejeno svojo garderobno omaro. 1 2 3 4 5 

 Socializacija 1 2 3 4 5 

a) Samopodoba in čustvovanje 1 2 3 4 5 

1. Ima pozitivno stališče do sebe. 1 2 3 4 5 

2. Sprejema posledice svojih odločitev. 1 2 3 4 5 

3. Zastavlja si realne cilje. 1 2 3 4 5 

4. Sprejema kritiko. 1 2 3 4 5 

5. Prepozna svoja čustva. 1 2 3 4 5 

6. Čustva izrazi na sprejemljiv način. 1 2 3 4 5 

7. Razume in upošteva čustva drugih. 1 2 3 4 5 

8. Čustveno se ustrezno odzove na situacijo. 1 2 3 4 5 

9.  Ima občutke krivde. 1 2 3 4 5 

b) Komunikacija in socialni odnosi 1 2 3 4 5 

1. Ima ustrezen besedni zaklad. 1 2 3 4 5 

2. Verbalno posreduje informacije. 1 2 3 4 5 

3. Sodeluje v delu v skupini. 1 2 3 4 5 

4. Pogovarja se o različnih temah. 1 2 3 4 5 

5.  Uporablja različne načine načine komunikacije, primerno situaciji 1 2 3 4 5 

6. Gradi pozitivne medsebojne odnose. 1 2 3 4 5 

7. Spoštuje pravila v skupini. 1 2 3 4 5 

8. Ponudi pomoč drugim. Sprejme pomoč. 1 2 3 4 5 

9. Konfliktne situacije reši na ustrezen način. 1 2 3 4 5 

10. Agresivno rešuje konfliktne situacije. 1 2 3 4 5 
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Za spodaj navedene trditve se opredelite (obkrožite številko), kako pogosto po vašem 

mnenju veljajo za otroke: 

 

1 -  Nikoli     2 - Redko      3 - Občasno      4 - Pogosto       5 – Vedno 

 

Za spodnje trditve označite, kako pogosto veljajo za otroka, ki živi na podeželju. 

 

 Skrb za samega sebe      

1. Umiva si roke pred in po jedi, po uporabi stranišča, po opravljenem 

delu. 

1 2 3 4 5 

2. V primeru bolezni ali slabega počutja opozori vzgojitelja. 1 2 3 4 5 

3. Poišče pomoč pri poškodbi. 1 2 3 4 5 

4. Oblači in obuva se letnemu času primerno. 1 2 3 4 5 

5. Poje ustrezno količino in vrsto hrane. Je raznovrstno hrano. 1 2 3 4 5 

6. Izogiba se nevarnostim. 1 2 3 4 5 

7. Pozna denar. Ima ga spravljenega v denarnici. Sam skrbi za svoje 

finančne zadeve. 

1 2 3 4 5 

 Šolsko delo 1 2 3 4 5 

1. Redno obiskuje pouk. 1 2 3 4 5 

2.  Šolsko torbo ima urejeno, skrbi za šolske potrebščine. 1 2 3 4 5 

3. Redno opravlja domače naloge. 1 2 3 4 5 

4. Prosi za učno pomoč in jo sprejme. 1 2 3 4 5 

5.  Pripravljen je na ustna in pisna preverjanja znanja. 1 2 3 4 5 

6. Ima urejeno svojo garderobno omaro. 1 2 3 4 5 

 Socializacija 1 2 3 4 5 

a) Samopodoba in čustvovanje 1 2 3 4 5 

1. Ima pozitivno stališče do sebe. 1 2 3 4 5 

2. Sprejema posledice svojih odločitev. 1 2 3 4 5 

3. Zastavlja si realne cilje. 1 2 3 4 5 

4. Sprejema kritiko. 1 2 3 4 5 

5. Prepozna svoja čustva. 1 2 3 4 5 

6. Čustva izrazi na sprejemljiv način. 1 2 3 4 5 

7. Razume in upošteva čustva drugih. 1 2 3 4 5 

8. Čustveno se ustrezno odzove na situacijo. 1 2 3 4 5 

9.  Ima občutke krivde. 1 2 3 4 5 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Gladović Višnja; diplomsko delo 

 100  

b) Komunikacija in socialni odnosi 1 2 3 4 5 

1. Ima ustrezen besedni zaklad. 1 2 3 4 5 

2. Verbalno posreduje informacije. 1 2 3 4 5 

3. Sodeluje v delu v skupini. 1 2 3 4 5 

4. Pogovarja se o različnih temah. 1 2 3 4 5 

5.  Uporablja različne načine načine komunikacije, primerno situaciji 1 2 3 4 5 

6. Gradi pozitivne medsebojne odnose. 1 2 3 4 5 

7. Spoštuje pravila v skupini. 1 2 3 4 5 

8. Ponudi pomoč drugim. Sprejme pomoč. 1 2 3 4 5 

9. Konfliktne situacije reši na ustrezen način. 1 2 3 4 5 

10. Agresivno rešuje konfliktne situacije. 1 2 3 4 5 

 

Za spodaj navedene trditve se opredelite (obkrožite številko), kako pogosto po vašem 

mnenju veljajo za otroke: 

 

1 -  Nikoli     2 - Redko      3 - Občasno      4 - Pogosto       5 – Vedno 

 

Za spodnje trditve označite, kako pogosto veljajo za otroka, ki živi v mestu. 

 

 Skrb za samega sebe      

1. Umiva si roke pred in po jedi, po uporabi stranišča, po opravljenem 

delu. 

1 2 3 4 5 

2. V primeru bolezni ali slabega počutja opozori vzgojitelja. 1 2 3 4 5 

3. Poišče pomoč pri poškodbi. 1 2 3 4 5 

4. Oblači in obuva se letnemu času primerno. 1 2 3 4 5 

5. Poje ustrezno količino in vrsto hrane. Je raznovrstno hrano. 1 2 3 4 5 

6. Izogiba se nevarnostim. 1 2 3 4 5 

7. Pozna denar. Ima ga spravljenega v denarnici. Sam skrbi za svoje 

finančne zadeve. 

1 2 3 4 5 

 Šolsko delo 1 2 3 4 5 

1. Redno obiskuje pouk. 1 2 3 4 5 

2.  Šolsko torbo ima urejeno, skrbi za šolske potrebščine. 1 2 3 4 5 

3. Redno opravlja domače naloge. 1 2 3 4 5 

4. Prosi za učno pomoč in jo sprejme. 1 2 3 4 5 

5.  Pripravljen je na ustna in pisna preverjanja znanja. 1 2 3 4 5 

6. Ima urejeno svojo garderobno omaro. 1 2 3 4 5 
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 Socializacija 1 2 3 4 5 

a) Samopodoba in čustvovanje 1 2 3 4 5 

1. Ima pozitivno stališče do sebe. 1 2 3 4 5 

2. Sprejema posledice svojih odločitev. 1 2 3 4 5 

3. Zastavlja si realne cilje. 1 2 3 4 5 

4. Sprejema kritiko. 1 2 3 4 5 

5. Prepozna svoja čustva. 1 2 3 4 5 

6. Čustva izrazi na sprejemljiv način. 1 2 3 4 5 

7. Razume in upošteva čustva drugih. 1 2 3 4 5 

8. Čustveno se ustrezno odzove na situacijo. 1 2 3 4 5 

9.  Ima občutke krivde. 1 2 3 4 5 

b) Komunikacija in socialni odnosi 1 2 3 4 5 

1. Ima ustrezen besedni zaklad. 1 2 3 4 5 

2. Verbalno posreduje informacije. 1 2 3 4 5 

3. Sodeluje v delu v skupini. 1 2 3 4 5 

4. Pogovarja se o različnih temah. 1 2 3 4 5 

5.  Uporablja različne načine načine komunikacije, primerno situaciji 1 2 3 4 5 

6. Gradi pozitivne medsebojne odnose. 1 2 3 4 5 

7. Spoštuje pravila v skupini. 1 2 3 4 5 

8. Ponudi pomoč drugim. Sprejme pomoč. 1 2 3 4 5 

9. Konfliktne situacije reši na ustrezen način. 1 2 3 4 5 

10. Agresivno rešuje konfliktne situacije. 1 2 3 4 5 
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Za spodaj navedene trditve se opredelite (obkrožite številko), kako pogosto po vašem 

mnenju veljajo za otroke: 

 

1 -  Nikoli     2 - Redko      3 - Občasno      4 - Pogosto       5 – Vedno 

 

Za spodnje trditve označite, kako pogosto veljajo za otroka, ki je edinec. 

 

 Skrb za samega sebe      

1. Umiva si roke pred in po jedi, po uporabi stranišča, po opravljenem 

delu. 

1 2 3 4 5 

2. V primeru bolezni ali slabega počutja opozori vzgojitelja. 1 2 3 4 5 

3. Poišče pomoč pri poškodbi. 1 2 3 4 5 

4. Oblači in obuva se letnemu času primerno. 1 2 3 4 5 

5. Poje ustrezno količino in vrsto hrane. Je raznovrstno hrano. 1 2 3 4 5 

6. Izogiba se nevarnostim. 1 2 3 4 5 

7. Pozna denar. Ima ga spravljenega v denarnici. Sam skrbi za svoje 

finančne zadeve. 

1 2 3 4 5 

 Šolsko delo 1 2 3 4 5 

1. Redno obiskuje pouk. 1 2 3 4 5 

2.  Šolsko torbo ima urejeno, skrbi za šolske potrebščine. 1 2 3 4 5 

3. Redno opravlja domače naloge. 1 2 3 4 5 

4. Prosi za učno pomoč in jo sprejme. 1 2 3 4 5 

5.  Pripravljen je na ustna in pisna preverjanja znanja. 1 2 3 4 5 

6. Ima urejeno svojo garderobno omaro. 1 2 3 4 5 

 Socializacija 1 2 3 4 5 

a) Samopodoba in čustvovanje 1 2 3 4 5 

1. Ima pozitivno stališče do sebe. 1 2 3 4 5 

2. Sprejema posledice svojih odločitev. 1 2 3 4 5 

3. Zastavlja si realne cilje. 1 2 3 4 5 

4. Sprejema kritiko. 1 2 3 4 5 

5. Prepozna svoja čustva. 1 2 3 4 5 

6. Čustva izrazi na sprejemljiv način. 1 2 3 4 5 

7. Razume in upošteva čustva drugih. 1 2 3 4 5 

8. Čustveno se ustrezno odzove na situacijo. 1 2 3 4 5 

9.  Ima občutke krivde. 1 2 3 4 5 
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B) Komunikacija in socialni odnosi 1 2 3 4 5 

1. Ima ustrezen besedni zaklad. 1 2 3 4 5 

2. Verbalno posreduje informacije. 1 2 3 4 5 

3. Sodeluje v delu v skupini. 1 2 3 4 5 

4. Pogovarja se o različnih temah. 1 2 3 4 5 

5.  Uporablja različne načine načine komunikacije, primerno situaciji 1 2 3 4 5 

6. Gradi pozitivne medsebojne odnose. 1 2 3 4 5 

7. Spoštuje pravila v skupini. 1 2 3 4 5 

8. Ponudi pomoč drugim. Sprejme pomoč. 1 2 3 4 5 

9. Konfliktne situacije reši na ustrezen način. 1 2 3 4 5 

10. Agresivno rešuje konfliktne situacije. 1 2 3 4 5 

 

Za spodaj navedene trditve se opredelite (obkrožite številko), kako pogosto po vašem 

mnenju veljajo za otroke: 

 

1 -  Nikoli     2 - Redko      3 - Občasno      4 - Pogosto       5 – Vedno 

 

Za spodnje trditve označite, kako pogosto veljajo za otroka, ki ima brate in/ali 

sestre. 

 

 Skrb za samega sebe      

1. Umiva si roke pred in po jedi, po uporabi stranišča, po opravljenem 

delu. 

1 2 3 4 5 

2. V primeru bolezni ali slabega počutja opozori vzgojitelja. 1 2 3 4 5 

3. Poišče pomoč pri poškodbi. 1 2 3 4 5 

4. Oblači in obuva se letnemu času primerno. 1 2 3 4 5 

5. Poje ustrezno količino in vrsto hrane. Je raznovrstno hrano. 1 2 3 4 5 

6. Izogiba se nevarnostim. 1 2 3 4 5 

7. Pozna denar. Ima ga spravljenega v denarnici. Sam skrbi za svoje 

finančne zadeve. 

1 2 3 4 5 

 Šolsko delo 1 2 3 4 5 

1. Redno obiskuje pouk. 1 2 3 4 5 

2.  Šolsko torbo ima urejeno, skrbi za šolske potrebščine. 1 2 3 4 5 

3. Redno opravlja domače naloge. 1 2 3 4 5 

4. Prosi za učno pomoč in jo sprejme. 1 2 3 4 5 

5.  Pripravljen je na ustna in pisna preverjanja znanja. 1 2 3 4 5 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Gladović Višnja; diplomsko delo 

 104  

6. Ima urejeno svojo garderobno omaro. 1 2 3 4 5 

 Socializacija 1 2 3 4 5 

a) Samopodoba in čustvovanje 1 2 3 4 5 

1. Ima pozitivno stališče do sebe. 1 2 3 4 5 

2. Sprejema posledice svojih odločitev. 1 2 3 4 5 

3. Zastavlja si realne cilje. 1 2 3 4 5 

4. Sprejema kritiko. 1 2 3 4 5 

5. Prepozna svoja čustva. 1 2 3 4 5 

6. Čustva izrazi na sprejemljiv način. 1 2 3 4 5 

7. Razume in upošteva čustva drugih. 1 2 3 4 5 

8. Čustveno se ustrezno odzove na situacijo. 1 2 3 4 5 

9.  Ima občutke krivde. 1 2 3 4 5 

b) Komunikacija in socialni odnosi 1 2 3 4 5 

1. Ima ustrezen besedni zaklad. 1 2 3 4 5 

2. Verbalno posreduje informacije. 1 2 3 4 5 

3. Sodeluje v delu v skupini. 1 2 3 4 5 

4. Pogovarja se o različnih temah. 1 2 3 4 5 

5.  Uporablja različne načine načine komunikacije, primerno situaciji 1 2 3 4 5 

6. Gradi pozitivne medsebojne odnose. 1 2 3 4 5 

7. Spoštuje pravila v skupini. 1 2 3 4 5 

8. Ponudi pomoč drugim. Sprejme pomoč. 1 2 3 4 5 

9. Konfliktne situacije reši na ustrezen način. 1 2 3 4 5 

10. Agresivno rešuje konfliktne situacije. 1 2 3 4 5 
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Za spodaj navedene trditve se opredelite (obkrožite številko), kako pogosto po vašem 

mnenju veljajo za otroke: 

 

1 -  Nikoli     2 - Redko      3 - Občasno      4 - Pogosto       5 – Vedno 

 

Za spodnje trditve označite, kako pogosto veljajo za otroka, ki je v rejniški 

družini, ker so ga v rejo dali starši. 

 

 Skrb za samega sebe      

1. Umiva si roke pred in po jedi, po uporabi stranišča, po opravljenem 

delu. 

1 2 3 4 5 

2. V primeru bolezni ali slabega počutja opozori vzgojitelja. 1 2 3 4 5 

3. Poišče pomoč pri poškodbi. 1 2 3 4 5 

4. Oblači in obuva se letnemu času primerno. 1 2 3 4 5 

5. Poje ustrezno količino in vrsto hrane. Je raznovrstno hrano. 1 2 3 4 5 

6. Izogiba se nevarnostim. 1 2 3 4 5 

7. Pozna denar. Ima ga spravljenega v denarnici. Sam skrbi za svoje 

finančne zadeve. 

1 2 3 4 5 

 Šolsko delo 1 2 3 4 5 

1. Redno obiskuje pouk. 1 2 3 4 5 

2.  Šolsko torbo ima urejeno, skrbi za šolske potrebščine. 1 2 3 4 5 

3. Redno opravlja domače naloge. 1 2 3 4 5 

4. Prosi za učno pomoč in jo sprejme. 1 2 3 4 5 

5.  Pripravljen je na ustna in pisna preverjanja znanja. 1 2 3 4 5 

6. Ima urejeno svojo garderobno omaro. 1 2 3 4 5 

 Socializacija 1 2 3 4 5 

a) Samopodoba in čustvovanje 1 2 3 4 5 

1. Ima pozitivno stališče do sebe. 1 2 3 4 5 

2. Sprejema posledice svojih odločitev. 1 2 3 4 5 

3. Zastavlja si realne cilje. 1 2 3 4 5 

4. Sprejema kritiko. 1 2 3 4 5 

5. Prepozna svoja čustva. 1 2 3 4 5 

6. Čustva izrazi na sprejemljiv način. 1 2 3 4 5 

7. Razume in upošteva čustva drugih. 1 2 3 4 5 

8. Čustveno se ustrezno odzove na situacijo. 1 2 3 4 5 

9.  Ima občutke krivde. 1 2 3 4 5 
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b) Komunikacija in socialni odnosi 1 2 3 4 5 

1. Ima ustrezen besedni zaklad. 1 2 3 4 5 

2. Verbalno posreduje informacije. 1 2 3 4 5 

3. Sodeluje v delu v skupini. 1 2 3 4 5 

4. Pogovarja se o različnih temah. 1 2 3 4 5 

5.  Uporablja različne načine načine komunikacije, primerno situaciji 1 2 3 4 5 

6. Gradi pozitivne medsebojne odnose. 1 2 3 4 5 

7. Spoštuje pravila v skupini. 1 2 3 4 5 

8. Ponudi pomoč drugim. Sprejme pomoč. 1 2 3 4 5 

9. Konfliktne situacije reši na ustrezen način. 1 2 3 4 5 

10. Agresivno rešuje konfliktne situacije. 1 2 3 4 5 

 

Za spodaj navedene trditve se opredelite (obkrožite številko), kako pogosto po vašem 

mnenju veljajo za otroke: 

 

1 -  Nikoli     2 - Redko      3 - Občasno      4 - Pogosto       5 – Vedno 

 

Za spodnje trditve označite, kako pogosto veljajo za otroka, ki je v rejniški 

družini, ker so razmere v domačem okolju take, da je za otroka reja boljša izbira. 

 

 Skrb za samega sebe      

1. Umiva si roke pred in po jedi, po uporabi stranišča, po opravljenem 

delu. 

1 2 3 4 5 

2. V primeru bolezni ali slabega počutja opozori vzgojitelja. 1 2 3 4 5 

3. Poišče pomoč pri poškodbi. 1 2 3 4 5 

4. Oblači in obuva se letnemu času primerno. 1 2 3 4 5 

5. Poje ustrezno količino in vrsto hrane. Je raznovrstno hrano. 1 2 3 4 5 

6. Izogiba se nevarnostim. 1 2 3 4 5 

7. Pozna denar. Ima ga spravljenega v denarnici. Sam skrbi za svoje 

finančne zadeve. 

1 2 3 4 5 

 Šolsko delo 1 2 3 4 5 

1. Redno obiskuje pouk. 1 2 3 4 5 

2.  Šolsko torbo ima urejeno, skrbi za šolske potrebščine. 1 2 3 4 5 

3. Redno opravlja domače naloge. 1 2 3 4 5 

4. Prosi za učno pomoč in jo sprejme. 1 2 3 4 5 

5.  Pripravljen je na ustna in pisna preverjanja znanja. 1 2 3 4 5 
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6. Ima urejeno svojo garderobno omaro. 1 2 3 4 5 

 Socializacija 1 2 3 4 5 

a) Samopodoba in čustvovanje 1 2 3 4 5 

1. Ima pozitivno stališče do sebe. 1 2 3 4 5 

2. Sprejema posledice svojih odločitev. 1 2 3 4 5 

3. Zastavlja si realne cilje. 1 2 3 4 5 

4. Sprejema kritiko. 1 2 3 4 5 

5. Prepozna svoja čustva. 1 2 3 4 5 

6. Čustva izrazi na sprejemljiv način. 1 2 3 4 5 

7. Razume in upošteva čustva drugih. 1 2 3 4 5 

8. Čustveno se ustrezno odzove na situacijo. 1 2 3 4 5 

9.  Ima občutke krivde. 1 2 3 4 5 

b) Komunikacija in socialni odnosi 1 2 3 4 5 

1. Ima ustrezen besedni zaklad. 1 2 3 4 5 

2. Verbalno posreduje informacije. 1 2 3 4 5 

3. Sodeluje v delu v skupini. 1 2 3 4 5 

4. Pogovarja se o različnih temah. 1 2 3 4 5 

5.  Uporablja različne načine načine komunikacije, primerno situaciji 1 2 3 4 5 

6. Gradi pozitivne medsebojne odnose. 1 2 3 4 5 

7. Spoštuje pravila v skupini. 1 2 3 4 5 

8. Ponudi pomoč drugim. Sprejme pomoč. 1 2 3 4 5 

9. Konfliktne situacije reši na ustrezen način. 1 2 3 4 5 

10. Agresivno rešuje konfliktne situacije. 1 2 3 4 5 

 

 


